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RESUMO

 Este trabalho apresenta um conjunto de obras arquitectónicas e uma reflexão que lhe 

desvela e racionaliza os temas, afinidades, fundamentos, critérios e constantes: Desenho, Sol, 

Ordem.

 Debruça-se também sobre a complexidade dos processos de concepção do projecto 

arquitectónico e sobre a contaminação das matérias em ‘trasfega’, que ocorre durante aqueles 

trânsitos e fluxos de natureza pendular errática, daquela dinâmica criativa – individual e indeterminada 

a priori quanto ao seu resultado ou destino.

 É o testemunho de um arquitecto para quem desenhar e pensar são a mesma coisa, 

que usa o desenho na concepção e na materialização arquitectónicas para comunicar consigo 

(intrasubjectivamente) ou com os outros (intersubjectivamente), em monólogos ou em diálogos; 

que tenta conduzir, nesse processo, o caminho das hipóteses prováveis para o das hipóteses 

necessárias.

 No essencial, reflecte-se ‘de dentro’ sobre a obra própria (associada à criação e 

consumação do projecto) e sobre o ‘andaimo conceptual’ (que reflecte as constantes e os temas que 

se vem desenvolvendo naquela experimentação), como se a primeira fosse a literatura e o acto de 

escrever e o segundo fosse o papel, a caneta, a tinta e a língua que facultam uma escrita literária.

 Palavras-chave: arquitectura, projecto, obra, ensino, desenho, sol, ordem

ABSTRACT
 

 This work presents a group of architectonical works and a reflection on them that unveils 

and rationalizes themes, affinities, fundamentals, criteria and constants: Drawing, Sun, Order.

 It also addresses the complexity of the processes of architectonic project conception and 

the tainting of the themes in ‘transfuse’, which occur during those transits and fluxes of a pendulous 

erratic nature within the creative dynamic – individual and undetermined a priori, as far as its result 

or destiny.

 It is the testimony of an architect to whom drawing and thinking are the same, who 

uses drawing in the architectonical conception and materialization to communicate with himself 

(intrasubjectively) or with others (intersubjectively), in monologs or dialogues; someone who tries to 

conduct, in this process, the path of probable hypothesis into necessary ones.

 In essence, it is a reflection within his own work (associated with the designing and the 

completion of his projects) and about the ‘conceptual scaffolding’ (that reflects the constants and the 

themes that evolve through that experimentation), as if the first were the literature or the act of writing 

and the latter the paper, the pen, the ink and the language that allow literary writing.
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1. INTRODUÇÃO

 O presente trabalho foi elaborado ao abrigo do disposto na alínea b) 

do nº2 do artigo 4º do Regulamento Geral dos Terceiros Ciclos de Estudos 

da Universidade do Porto, de 14 de Janeiro de 2014.

 A ainda jovem condição ‘alternativa’ aberta por aquele regulamento, 

ao domínio das artes e, portanto, à Arquitectura e o facto de essa condição 

permitir – ou determinar – que o objecto a fundamentar e a expor seja, 

também e simultaneamente, a obra de quem fundamenta, traduz-se na 

possibilidade de um pensar e falar a partir ‘de dentro’.

 É, no entanto, uma condição que, como veremos, não se constitui 

em facilitismo – como erradamente se poderia pensar –, seja pela escassa 

variedade de referentes e de exemplos disponíveis de outros trabalhos 

abrigados por aquele regulamento, seja porque fica, nestes casos, o 

seu autor duplamente exposto: pela sua obra arquitectónica e pela sua 

fundamentação.

 Dir-se-á, com propriedade, que o acesso às ‘fontes’ e ao objecto está, 

nestes casos, facilitado porque obras, desenhos, razões, experimentação 

dos processos de concepção e de elaboração e autor são íntimos, como 
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que fundidos num só. O que pode transportar ou incluir, contraditoriamente, 

os riscos de um pensar em causa própria ou, melhor, de um pensar sem 

distanciamento e , ainda, o risco de se cair na armadilha de um qualquer 

narcisismo inconsequentemente autobiográfico.

 É por isso que um trabalho desta natureza subentende que o 

valor, elevação ou profundidade ‘científica’ da reflexão, sobre a obra 

arquitectónica, não está subordinada ao facto dela ser exercida sobre obra 

própria ou sobre obra alheia. Dito de outra forma, não está subordinada ao 

facto dela ser reflectida e analisada ‘de dentro’ – pelo autor que a criou – ou 

‘de fora’ – pelo sujeito que não a criou.

 Os riscos e potencialidades dialécticas serão outros porque (e 

embora não exista o perigo de julgamento em causa própria, disso não se 

trata, nem é prerrogativa ou interesse do autor) poderá existir – ou melhor, 

existe – alguma dificuldade em criar o distanciamento necessário, em pôr-

se, interessadamente, de fora, que é inversa – em sentido contrário mas 

sob a mesma direcção – às dificuldades em criar proximidade, em pôr-se 

de dentro, de quem vê e pensa a partir de fora.

 Em qualquer dos casos, o interesse – e problema – encontrar-se-á 

na capacidade e na qualidade da reflexão, mas sobretudo e com maior 

importância, para os arquitectos, na qualidade da obra arquitectónica 

em que incide esse pensar; e não do lado de que se parte para pensar e 

fundamentar.

 É por estas razões que um trabalho desta natureza encerra, ainda 

que de forma velada ou subjacente, um certo atrevimento porque tem de 

constituir e auto-validar, previamente, a obra própria como objecto capaz 

e merecedor de escrutínio. No presente caso, mesmo que se tente trilhar 

o caminho circunspecto de um prudente ‘olhar em volta’, sem qualquer 
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arrogância – mesmo assim –, o atrevimento poderá ser ampliado pelo 

facto da obra arquitectónica que se constitui objecto deste trabalho 

ser, maioritariamente, desconhecida, periférica e sem divulgação – e 

também por essas razões – sem reconhecimento ou prémios. O que por 

si só ou conjugado, em qualquer caso, não apresenta inadequação nem 

cria incumprimento à letra ou ao espírito da parte que se lhe aplica do 

regulamento, que, claramente e expressamente, define e determina o 

objecto deste tipo de doutoramentos “(…)por uma obra ou por um conjunto 

de obras com carácter inovador (…)”1. 

 Fica assim afastada, aqui, qualquer confusão com outros modos 

previstos no mesmo Regulamento, cujo objecto pode ser a “(…) compilação 

(...) de um conjunto coerente e relevante de trabalhos de investigação, já 

objecto de publicação em revistas com comités de selecção de reconhecido 

mérito internacional (…)”2 .

 Não estando em causa, como se conclui, a divulgação nem o 

reconhecimento anterior, o ênfase e a conformidade do objecto fica assim 

circunscrito ao carácter inovador da obra que, existindo – como existirá neste 

trabalho, se aceitarmos inovação em Arquitectura com sentido equivalente 

àquele que revela criatividade, que tem propensão para a mudança –, o 

enquadra e lhe dá condições de admissibilidade.

 Perante as possibilidades de exercer o trabalho analítico e de 

fundamentação sobre uma única obra ou de o exercer sobre um conjunto 

1 (alínea b) do nº2 do artigo 4º do Regulamento Geral dos Terceiros Ciclos de Estudos da Universidade 
do Porto. Despacho nº GR04/01/2014

2 (alínea a) do nº2 do artigo 4º do Regulamento Geral dos Terceiros Ciclos de Estudos da Universidade 
do Porto. Despacho nº GR04/01/2014
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de obras ficou, naturalmente, claro que não possuo uma obra que, por si só, 

isoladamente, reflicta e sintetize, completamente, as razões e a complexidade 

dos processos de concepção e de elaboração, as circunstâncias variáveis 

(clientes, programa, sítios/lugares, recursos, matéria e tecnologias 

disponíveis, quadro legislativo aplicável....), os referentes, os critérios, as 

constantes e os sentidos de transformação criados em quase trinta anos 

de prática (simultânea, nos últimos vinte e três, com a prática do ensino de 

Projecto ao segundo ano da FAUP).

 Poderia ter optado, na selecção do objecto do presente trabalho, 

por critérios que assentassem, exclusivamente e subjectivamente, na 

qualidade e na pertinência que o resultado construído ou a experiência de 

projecto exerceram – e exercem – em mim e na minha prática profissional. 

Obteria, por esse caminho, uma selecção com os seguintes contornos:

Casa Barco Miguel Oliveira, Casa Ricardo Abrantes, Casa Álvaro Amaral, 

Casa Ana Luísa Roque, Casa José Paiva da Silva, Casa Adolfo Roque, 

Casa das Francesas, Casa Hélder Natal, Casa Alexandra Ribeiro, Edifício 

Quinta do Alla, Edifício Cais de S. Roque, Edifício Allianz, Fundação Almeida 

Roque e Laboratório de Metrologia Abimota.

 Este conjunto, que representaria inquestionavelmente o melhor 

da minha obra, encerraria os riscos de mostrar, falsamente, só um ‘lado 

bom’ e resvalaria, inevitavelmente, para um entendimento de cada obra 

como razão de si própria, autoexplicando-se na sua materialidade, 

funcionamento, espacialidade e beleza, digamos: na sua factualidade e 

evidência subjectivamente qualificadas pelo autor. 

 Por essas razões impôs-se como necessário um objecto mais 

‘sujo’, maior, que expressasse claramente, em quantidade vasta e suficiente 

de exemplares, uma ‘repetição diferenciadora do mesmo’, em ordem a 
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fazer emergir, consistentemente, afinidades genealógicas, sentidos de 

continuidade e de experimentação, fundamentos e critérios constantes – 

ou, pelo menos, de ocorrência predominante – e mutações.

 Determinou-se e construiu-se mutuamente objecto e objectivo, num 

pensar que ligasse a prática profissional ao ensino de Projecto que venho 

praticando na FAUP. Essa razão essencial deu-me o critério e o sentido para 

constituir e ordenar o corpo da obra arquitectónica. O objecto foi disposto e 

analisado sob uma matriz programática, próxima ou semelhante àquela em 

que labora a disciplina de Projecto do segundo ano da FAUP: “Habitação 

e Equipamento/ Serviço”. Próxima ou semelhante porque aquela Disciplina 

vem trabalhando uma forma particular de habitação – a Residência 

Universitária, de alunos ou professores – que se encontra algures entre 

a resposta a clientes específicos e idiossincráticos, que desenvolvo na 

Habitação Unifamiliar, e a clientes genéricos e impessoais que desenvolvo 

no domínio da Habitação Plurifamiliar. Próxima ou semelhante, também, 

porque ao II Ano tem cabido o desenho de Equipamento / Serviços de 

âmbitos público-colectivo, enquanto os âmbitos privado-colectivo são o 

que, maioritariamente ou quase exclusivamente, vem caracterizando o 

meu exercício prático. 

 A convicção deste trabalho assenta na hipótese de ver a obra 

própria com o sentido de lhe fazer emergir, desvelar e racionalizar – para 

poder perceber e comunicar – afinidades, genealogias, temas espácio-

formais, critérios e constantes, que permitam alavancar a minha prática 

e o ensino, ou, dito de outra forma, essa dissecação e pensamento sobre 

os resultados e os fundamentos do oficiar arquitectónico próprio facultam 
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a sua inteligibilidade, o debate contraditório/ dialéctico dos critérios que 

desenvolve e a sua transmissibilidade/ reutilização criativa pelo ‘escritório’ 

e (quem sabe?) pelos alunos. É neste sentido, que a prática e o ensino 

que desenvolvo se confundem – ou fundem – em vínculos onde conteúdos 

didácticos e modos de ver, de pensar e de arquitectar são muito próximos 

e, senão mesmo, coincidentes.

 O objectivo, interesse e importância da reflexão que aqui se fará 

(quer para o próprio, quer para os outros) manifestar-se-á e residirá portanto 

– fundamentalmente – no “saber como se faz, saber o que se faz, saber 

porque se faz.”3

 No debate teórico sobre o exercício de projecto verifica-se 

frequentemente a utilização de diversos pares dialécticos (arte – ciência, 

dedutivo – indutivo, racional – irracional, rigoroso – empírico, desenho 

interno – desenho externo, pensamento – representação, prática – ensino), 

associando-se-lhes dinâmicas e movimentos de cursos contrários, como 

modo de caracterizar e definir aqueles processos de desenho e de criação.

Carlos Marti Arís, por exemplo, utiliza a metáfora da ponte com dois 

sentidos para representar o trânsito Arte – Ciência e a sua trasfega mental 

de matérias de um lado para o outro, que provoca um “processo contínuo 

de retroalimentação, em que os efeitos convertem-se em causas geradoras 

do próprio dinamismo.”4  Afirma ainda o mesmo autor que (naquela 

passagem) o caminho do fazer artístico percorre-se das “ideias gerais para 

3 VIEIRA, Joaquim. Notícias sobre o desenho em 2025. In AA.VV. Os Desenhos do Desenho, 
nas Novas Perspectivas sobre Ensino Artístico. Porto: Faculdade de Psicologia e de Ciências da 
Educação - Universidade do Porto, 2001, p.111.

4 ARÍS, Carlos Marti. El Arte y la Ciencia: dos modos de hablar con el mundo. Texto policopiado 
apresentado no Congresso Il Progetto Architettonico. Roma, 1998, p.4 [tradução livre do autor a 
partir do texto original castelhano]
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chegar ao território dos objectos exemplares”5 e, pelo contrario, o caminho 

da investigação científica atravessa-a no “sentido que conduz das coisas 

materiais para os enunciados teóricos”6. Outros autores denominam, por 

seu lado, os processos criativos do desenhar como ‘circulares’, de ‘retorno’, 

de ‘vaivém’...

 A pertinência deste assunto para o âmbito do exercício da 

prática do oficio ou do ensino e a necessidade de contributos para o seu 

esclarecimento e inteligibilidade apresentam-se, portanto, por demais 

evidentes e difíceis. Ainda assim, esta será uma das questões a desenvolver 

neste trabalho, pelo menos para se aferir das características e natureza 

de um modelo inicialmente sentido ou intuído pelo autor, que reordena de 

modo suplementar aquelas formulações disponíveis.

 A hipótese de que se parte é a de que os ‘movimentos’ não se 

processam num plano único (em vaivém complanar), nem em rotações que 

desenhem círculos perfeitos de retorno sucessivo como a eles se referem 

diversos autores. Suplementarmente à dos existentes, a formulação que 

venho pressentindo apresenta complexidade nos trânsitos de matérias que 

se contaminam reciprocamente e criativamente nos fluxos, numa dinâmica 

que denomino de pendular, mas errática7 e não complanar ou circular. Nem 

tampouco a experiência/ modelo do movimento que o físico francês Jean 

Bernard Léon Foucault realizou (em meados do século XIX) no Panthéon 

de Paris, que apresenta ‘liberdade’ de oscilação em ‘qualquer’ direcção, é 

suficiente para descrever a complexidade e natureza do processo criativo 

5 Idem, ibidem.

6 Idem, ibidem.

7 Errático - “(...) Que não está quieto, que não se fixa. (...) Que não é regular, que se manifesta com 
intermitências. (...) Que passa de uma parte para outra, que não tem lugar fixo (...).” In Dicionário 
da Língua Portuguesa. Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa e Editorial Verbo, 2001. Volume 
I, p.1477. 
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de desenho arquitectónico, que aqui se tratará. Não é suficiente, porque 

o ponto de apoio, naquele modelo – Pêndulo de Foucault – se encontra 

fixo (ao tecto), ainda que o vaivém da extremidade não obedeça nem se 

desenvolva num plano pendular único e apresente uma ilusória liberdade 

de oscilação segundo outros planos e direcções, que lhe são imprimidos 

pelo movimento de rotação da terra.

 A hipótese que se levanta, reformula os ‘modelos’ referidos, 

apresenta pendularidade, trânsitos e fluxos complexos que se contaminam 

reciprocamente nos seus âmbitos criativos, mas balançando erraticamente e 

com liberdade de itinerâncias em qualquer direcção, tendo a particularidade 

– incontornável e identitária – do sujeito/ autor que exerce a dinâmica 

ter, também ele, trajecto próprio; e do resultado/ projecto ser a priori 

indeterminado quanto ao seu resultado ou destino.

 As tentativas de desvendamento dos mecanismos da criação 

apresentam matérias complexas – primevas – que se abrem para muitos 

campos e que conduzem ou resvalam geralmente, com muita facilidade, 

para considerações e argumentos sibilinos ou proféticos. Daí que se 

tenha circunscrito o âmbito desta reflexão aos processos de desenho 

arquitectónico, perseguindo três aspectos fundamentais: o do ensino, o 

das mecânicas do desenhar/ pensar e o da comunicação (consigo e com 

os outros) que o desenho faculta. Aspectos que se encontram claramente 

expressos e justificados (quer na sua importância quer na sua pertinência) 

nos pensamentos de Alexandre Alves Costa, Ana Leonor Rodrigues ou 

Álvaro Siza Vieira, de que me socorro e que se transcrevem:

 “Foi com base na aceitação do principio metodológico de que o 

desenho é um instrumento privilegiado no processo de projectar em 

arquitectura que se fundamentou a pedagogia do projecto na chamada 
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escola do porto e foi isso que lhe conferiu a sua especificidade mais 

vincada.”8

 “Que a arquitectura é a manifestação de um tipo de pensamento 

hipotético-dedutivo que utiliza ordenações do tipo científico e do tipo artístico 

é um facto evidente; porém, o desenho é precisamente o exercício desse 

pensamento, e, não sendo o único modo desse exercício, é sem dúvida o 

mais paradigmático.”9

 “O desenho é uma forma de comunicação, com o eu e com os 

outros. Para o arquitecto, é também, entre muitos, um instrumento de 

trabalho; uma forma de aprender, compreender, comunicar, transformar: 

de projecto. Outros instrumentos poderá utilizar o arquitecto; mas nenhum 

substituirá o desenho sem algum prejuízo, nem ele o que a outros cabe”.10

 A hipótese que decorre do primeiro autor (e que se perseguirá) é 

a de que os processos de ideação arquitectónica que se desenvolvem no 

ensino e no oficiar da prática, suportados e facultados pelo desenho, são 

muito semelhantes, complementares e apresentam natureza e carácter 

muito próximos.

 Do segundo emerge a possibilidade de entender que o desenho 

arquitectónico é, no essencial, a consubstanciação de pensamento e 

representação, e esse é o exercício fundamental a realizar pelo projecto de 

arquitectura, por alunos ou arquitectos. Consubstanciação que se processa 

com instrumentos em suportes, ‘equipamento sensorial’ do desenhador 

8 COSTA, Alexandre Alves. Introdução ao Estudo da História da Arquitectura Portuguesa. Porto: 
Publicações FAUP, 1995, p.142.

9 RODRIGUES, Ana Leonor. O Desenho, Ordem do Pensamento Arquitectónico. Lisboa: Editorial 
Estampa, 2000, p.207.

10 SIZA, Álvaro. Construir. In MORAIS, Carlos Campos (Ed.). 01 Textos Álvaro Siza. Porto: 
Civilização Editora, 2009, p.26.
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(háptico, visual e cognitivo), ‘quadros de referência’ e circunstâncias 

volúveis. Sendo matéria, ‘equipamentos’ e processos altamente complexos 

(na maior parte dos casos fora do nosso âmbito disciplinar específico) e 

de difícil verbalização inteligível, o trabalho perseguirá, por essas razões, 

também a hipótese e desejo de complementar (ao que às palavras poderá 

vir a faltar) uma ‘versão’ desenhada que afirme, melhor, alguns ‘indizíveis’ 

que só o desenho faculta. Em ambos os caminhos – escrita e desenho – 

procurar-se-á sustentar (o ‘entendimento sentido’) que desenhar e pensar, 

para os arquitectos, são geralmente uma e a mesma coisa.

 Finalmente, o terceiro pensamento (que tem ainda em Ana Leonor 

Rodrigues, como se verá, outro ‘farol’ referenciador essencial à reflexão 

que se irá realizar) expressa a importância fundamental dos aspectos 

comunicacionais, que o desenho e o desenhar arquitectónicos possibilitam, 

potenciam e instigam. Neste caso, a convicção (que assim vem sendo 

desenvolvida no exercício das minha práticas – ensino e oficio) é a de que o 

desenho faculta dimensões comunicativas essenciais à concepção e à sua 

efectivação/ materialização, seja em modos de monologo (intrasubjectivo), 

seja em modos de dialogo (intersubjectivo), realizando-se este último 

sincronicamente ou diacronicamente, em conexão do desenho com outras 

formas de linguagem complementares (fala, escrita, matemática...).

 Ao pensar sobre a obra própria (uma espécie de auto-reflexão 

e verificação crítica e analítica dos resultados arquitectónicos do oficiar 

já desenvolvido, dos seus temas, constantes, sentidos de disposição, 

critérios, afinidades, processos, circunstâncias e mecanismos) emerge 

também, naturalmente, a questão do entretecimento da arquitectura com 

o Sol, no sentido de a incluir, por essa via, na ‘ordem natural’ de que 
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passará – inquestionavelmente – a fazer parte quando materializada em 

obra construída. A hipótese de aceitar (e entender) a contextualização e 

tessitura da arquitectura no Sol, como necessária e como possibilidade – 

de integração congruente na natureza e no tempo longo – será, portanto, 

um dos aspectos a iluminar por esta dissertação. Donde se deduzirá que 

a forma arquitectónica (também deste ponto de vista) será um a posteriori 

relacional com aquela ordem pré-existente, na medida em que o Sol é 

sobranceiramente indiferente e implacável para qualquer a priori pomposo 

e formalista.

 Muitos arquitectos aliás, nas suas palavras e nas suas obras, vêm-

no demonstrando e, para além disso, vêm alertando para essa necessidade 

incontornável. Campo Baeza11 refere mesmo (à semelhança de outros) que 

esse assunto “é o tema central da Arquitectura” e o acesso para “deter o 

Tempo e encontrar a Beleza”, que “é o fim da qualquer criação artística.” 

A pertinência desta temática (se mais fosse preciso acrescentar), ficaria 

inequivocamente estabelecida na seguinte afirmação:

 “A luz é a matéria mais luxuosa com que trabalham os arquitectos. 

Como se nos oferece gratuitamente nem sempre a valorizamos 

adequadamente. Não pode existir Arquitectura sem luz, como não pode 

existir Música sem ar: Architectura sine luce nulla Architectura est.”12

 A obra arquitectónica edificada é sempre uma reordenação de 

matéria/ forma/ espaço e fica ao dispor da temporalidade e do confronto com 

a ordem natural na qual se reintegra e passa, em novos modos, a pertencer. 

Este pensamento, partilhado por muitos (arquitectos ou cientistas), traduz-

11 Sobre este assunto, ver: BAEZA, Campo. Principia Architectonica. Buenos Aires: Diseño, 2013.

12 Idem, ibidem, p.34 [tradução livre do autor a partir do texto original em castelhano]
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se, no campo disciplinar da arquitectura, na necessidade fundamental 

do projecto (no ensino e no ofício) encontrar e instituir lógicas de longa 

adequação, de sentido de ordem resistente e de beleza, que enfrentem e 

compatibilizem existências várias em tempos diversos – ou, pelo menos, 

que induzam a experimentação projectual a procurar imprimir sentidos 

perenes ao seu pensar, ao seu desenho.

 É nesse sentido que este trabalho, no capítulo Ordem, transporta, 

implícita ou explicitamente, diversas questões e perguntas: Como potenciar, 

então, o futuro indeterminado? Que disposição conveniente – que princípios 

de ordem – imprimir ao projecto e à arquitectura para lhes conferir 

congruência e resistência (geralmente necessárias) para enfrentarem o 

tempo longo e as existências várias? Conduzirá o caminho das hipóteses 

prováveis às hipóteses necessárias? Terá sentido (ainda assim), face a 

todo o indeterminismo inerente à arquitectura e ao ofício e à incapacidade 

evidente de todos em perceber as consequências futuras dos projectos 

e das obras, continuar a propugnar por uma ordem arquitectónica, que 

conjecturamos/nomeamos de conveniente e eficaz? Poderão os princípios 

de contextualização (e de ‘entendimento poético’) no ‘natural’ – seja nas 

tessituras com o Sol, seja num sentido gravitacional ‘estável’, firme e 

consistente da construção/obra – ou os sentidos de hierarquização clara, 

potenciadora, polivalente e ‘camaleónica’ da organização espacial balbuciar 

alguma resposta (ainda que vã) que adie o inevitável colapso da matéria/

forma, mas faculte, no entretanto, a probabilidade?

 Não espere, leitor, encontrar aqui respostas inequívocas, mas tão 

somente a reflexão e os reflexos do pensar/desenhar, do tactear, do fazer 

no dia-a-dia do meu oficiar.
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 O trabalho estrutura-se e desenvolve-se em dois corpos principais, 

que se completam e constroem mutuamente, denominados metaforicamente 

de Obra (associado à acção prática que se vem fazendo) e de Andaimo 

(que reflecte as constantes e os temas por onde vem caminhando aquela 

experimentação), como se o primeiro fosse a literatura e o acto de escrever 

e o segundo fosse o papel, a caneta, a tinta e a língua, que facultam uma 

escrita literária.

 No corpo Obra, dispõem-se projectos e obras segundo critérios de 

compatibilização e afinidade com o programa do segundo ano da FAUP e 

com temas que orientam, simultaneamente, a minha prática de ofício e de 

aula. Do total dos exemplos apresentados, cerca de um quinto corresponde 

a projectos não construídos, o que não lhes retira pertinência nem os torna, 

por isso, dispensáveis.

 Os exemplares de cada programa – vinte e seis habitações 

unifamiliares, nove habitações plurifamiliares e dez equipamentos e 

serviços – expressam uma proporção entre eles equivalente à do conjunto 

total da minha produção arquitectónica.

 A estrutura viária e cadastral do território, onde a obra vem sendo 

realizada, apresenta limites e desenho irregular, sem génese nos traçados 

do cardus e decumanus, o que imprimiu orientações aos projectos que não 

correspondem, absolutamente, àqueles norte-sul e nascente-poente. No 

entanto, por razões gráficas, e para melhor facultar a leitura individual e/ou 

comparativa, as plantas – em todo o capítulo Ordem e, pontualmente, nos 

outros – foram ligeiramente reorientadas para o quadrante predominante 

– o que representa, em substância, rectificações desprezíveis – e, depois 

apresentadas, nas páginas deste trabalho, fazendo corresponder o norte 
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ao topo superior da folha, com a direcção vertical de quem lê.

 A apresentação das obras, no capítulo homónimo, é realizada em 

mergulho retrospectivo, sem qualquer intuito de se constituir em narrativa 

diacrónica nem autobiográfica. A opção por esse sentido (retrospectivo) 

não é, porém, arbitrária, porque ‘replica’, de certa forma, alguns aspectos 

do meu processo de concepção que realiza síntese(s) de experimentações 

prévias, com incontornável carácter de revisitação, de reutilização e de 

reinterpretação criativa. Esse corpo – Obra – procura construir uma visão de 

conjunto, recorrendo à complementaridade de fotografia, desenho e escrita, 

que permite leituras interpretativas do objecto, de várias perspectivas. 

 As imagens fotográficas, na sua maioria recolhidas em visitas 

recentes, mostram a arquitectura, o espaço e a forma sem ‘limpeza de 

revista’, expressando o confronto da vida (uso) e do tempo. A fotografia 

é, neste trabalho, representativa e não fundamentadora da obra. 

Destinou-se para o desenho e a escrita a tarefa de, isoladamente e/ou 

complementarmente, mostrarem os motivos, os critérios e algumas estórias 

daquelas experimentações projectuais. 

 Os desenhos são, simultaneamente, a fundamentação, a prova 

testemunhal das razões, as marcas directas do pensar e do fazer e “(…) 

uma espécie de ‘fotocópia do processo mental’ que lhe está subjacente”13; 

que a escrita apoia, num registo de carácter pessoal.

 No corpo Andaimo procurar-se-á, de modo explícito ou implícito, 

verificar como as constantes que intuía sustentam a minha formulação 

projectual – Desenho, Sol, Ordem –, metaforicamente conceptualizadas 

como ‘andaimo projectual’, suscitam e potenciam estratos ou dinâmicas 

13 RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p.99.
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criativas simultâneas: em profundidade – substrato – para assentar e 

alicerçar o projecto em base firme; em movimento – alavanca – para suscitar 

transformação e mudança congruente no projecto; em elevação – beleza 

– para propender à vocação do sublime, condição de difícil acesso. Teve 

assim, inevitavelmente, que se reflectir nas condições e características 

do exercício do projecto (e do ensino) e no desafio da (não) construção 

metodológica.
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F. 1 Sobreposição em papel semitransparente



31

2. DESENHO
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F. 2 Pormenores construtivos. Fundação Almeida Roque

F. 3 Esboço de cavalo. Leonardo da Vinci
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2.1. PREÂMBULO

 

 Remontam a 1779 os antecedentes da Faculdade de Arquitectura 

da Universidade do Porto, ano da criação da Aula Pública de Debuxo e 

Desenho1. Naquela designação original encontra-se o rizoma, que ainda 

subsiste, do que Alexandre Alves Costa considera ser o “(…) princípio 

metodológico de que o desenho é um instrumento privilegiado no processo 

de projectar em arquitectura (…)” no qual “(…) se fundamentou a pedagogia 

de projecto na chamada escola do porto e foi isso que lhe conferiu a sua 

especificidade mais vincada.”2

 As transformações que a instituição sofreu ao longo da sua 

existência preservaram, no entanto, a matriz, o sentido e natureza essencial 

de relacionamento intenso entre projecto e desenho. Apesar das ressalvas 

de Joaquim Vieira e Ana Leonor Rodrigues de que “o projecto pode ignorar 

o desenho”3 e de que “o desenhar não é o único modo como o arquitecto 

projecta as suas obras”4, ambos reconhecem e conferem (historicamente e 

1 “Criada no Porto, por Decreto de D. Maria I de 27 de Novembro de 1779, a Aula Pública de 
Debuxo e Desenho, é em 1834 que o ensino da Arquitectura adquire especificidade, integrado na 
então fundada Academia Portuense de Belas Artes. A reforma de 1881 cria a Escola de Belas Artes 
do Porto separando-a da Academia, mas não estabelece a existência de um curso de arquitectura 
independente, o qual, embora muito solicitado, apenas surge em 1911. À reforma de 1932, prevendo 
a necessidade de uma melhor preparação profissional e cultural dos arquitectos, segue-se finalmente 
a reforma de 1957 ainda parcialmente em vigor.
O regime de experiência pedagógica promovido na Escola Superior de Belas Artes do Porto a partir 
de 1967, como resultado de forte movimento crítico desencadeado na Escola, introduziu profundas 
alterações ao funcionamento da reforma de 1957 e autonomia total em relação aos Cursos de 
Pintura e Escultura.” 
In http://sigarra.up.pt/faup/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=1183 [Consultado em 27.07.2015]

2 COSTA, Alexandre Alves. Introdução ao Estudo da História da Arquitectura Portuguesa. Porto: 
Publicações FAUP, 2007, p.142.

3 VIEIRA, Joaquim. O Desenho e o Projecto são o mesmo? Porto: Publicações FAUP, 1995, p.59.

4 RODRIGUES, Ana Leonor. O Desenho. Ordem do Pensamento Arquitectónico. Lisboa: Editorial 
Estampa, 2000, p.238.
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F. 4 Casa da Covilhã. Fernando Távora

F. 5 Casa em Briteiros. Fernando Távora

F. 6 Arqueiro. Jacopo Tintoretto F. 7 Abundância ou Outono. Sandro Botticelli
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culturalmente) uma dimensão holística à relação entre desenho e projecto.5 

Este entendimento de fusão desenho/projecto, que partilho, é também um 

dos fundamentos invariantes do meu fazer e do meu ensinar. Por essa 

razão, o presente capítulo reflecte sobre a ‘origem’ do desenho, a natureza, 

os suportes/instrumentos, as diferenças e especificidades do desenho 

‘artístico’ e do desenho de projecto; sobre o desenho arquitectónico na 

história e as famílias dos desenhos dos arquitectos; sobre o sujeito, o 

‘equipamento’ sensorial e cognitivo e as interacções do desenhar/projectar 

e os seus aspectos operacionais/processuais da mecânica do fazer; os 

aspectos comunicativos (‘não discursivos ou indizíveis’) e ‘presentativos’ 

do desenho arquitectónico; e (incontornavelmente e sempre subjacente) os 

aspectos ou procedimentos na prática do ensino.

 A reflexão organizada segundo este encadeamento, apoiada no 

pensamento de diversos autores, permite sustentar (quanto ao desenhar 

do “sujeito conceptual arquitecto” e quanto aos aspectos comunicativos 

necessários ao desenho arquitectónico – com o próprio que o exerce e 

com os outros) duas proposições:

 1. A ‘mecânica operacional do fazer’, do desenhar/arquitectar, 

ocorre em processos visuais, hápticos e cognitivos que permitem a 

intelecção6  ao ‘sujeito desenhador’. A organicidade dinâmica e pendular 

5 “Diversas obras e autores não o utilizaram e por isso não lhe puderam reconhecer a importância 
que lhe pretendemos conferir. Há muitos projectos no domínio da arquitectura (…) que ignoraram o 
exercício e o saber do desenho como o configuramos disciplinarmente”    VIERA, Joaquim. Op. cit. 
p.59.

6 Intelecção [ĩtəlɛˈsɐw̃̃] s.f. (Do latim intellectio, -ōnis). Psicol. e Filos. Processo pelo qual o espírito 
entende, concebe, compreende. In Dicionário da Língua Portuguesa. Lisboa: Academia das 
Ciências de Lisboa e Editorial Verbo, 2001. Volume II, p.2129.
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F. 8 Casa Francisco Riobom

F. 9 Fernando Távora em obra

F. 10 Casa Hélder Natal
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do desenhar faculta, estimula e incrementa, nesse ir e vir – interno/externo 

–, com ocorrência concomitante no tempo, o objectivo necessário em 

arquitectura, de consubstanciar ideia e desenho/desenho e ideia. É um 

processo vincadamente errático, na medida em que aquelas trajectórias 

de ciclo e contraciclo (nos seus movimentos opostos/contraditórios) lhe 

conferem uma natureza que assenta, fundamentalmente, na indeterminação 

dos possíveis sentidos e direcções a percorrer e na abertura – espacial 

– que tal deslocação faculta; que transportam também, nessas viagens, 

contaminações recíprocas de vocação criativa.

 2. Os desenhos de arquitectura facultam a quem os executa o 

acesso a duas dimensões de natureza comunicativa:

– uma dimensão monologante, onde arquitecto ou aluno encontram, 

expressam, vêem e transformam o seu próprio pensar arquitectónico 

(com pendor autoral e subjectivo, no sentido em que é próprio do 

sujeito e assenta no exercício da sua interioridade solitária);

– uma dimensão dialogante, onde o desenho é conexo com outras 

formas de linguagem complementares e que se ramifica em duas 

subdimensões: dialogante sincrónica e dialogante diacrónica.

A primeira processa-se na relação simultânea entre o desenho e a fala, 

em coexistência sincrónica, com vocação intersubjectiva (no sentido 

em que o exercício próprio do sujeito assenta no diálogo e partilha/

recolha da sua interioridade com outros indivíduos); que tende para a 

diluição da autoria.

A outra, dada a impossibilidade das linguagens complementares 
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F. 11 Estudos para a Virgem e o Menino com Sta. Ana. Leonardo da Vinci
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(escrita, matemática e outras) ocorrerem concomitantemente com 

o desenho, processa-se em relação diacrónica, associando-se 

geralmente aos actos de comunicar o projecto.

 

 Os processos de desenho que se desenvolvam entretecidos 

naquelas dimensões comunicativas do desenhar, ganham e potenciam 

cruzamentos cognitivos criativos e (re)produtivos, que despoletam os 

mecanismos da reinvenção arquitectónica.

2.2. O QUE É O DESENHO?

 Mário Bismarck, em “Desenhar é o Desenho” refere, citando 

Federico Zuccari, que o desenho possui “duas componentes distintas: o 

disegno interno e o disegno esterno, sendo, grosso modo, o desenho interno 

o conceito formado na mente, a “forma sine corpore”, o pensamento visual, 

e o desenho externo a sua corporização gráfica, a sua concretização (…) 

a “simples delineação, circunscrição, medida e figura de qualquer coisa 

imaginada e real.” No conceito de Federico Zuccari o desenho interno é 

portanto a ideia e o desenho externo a ilustração dessa ideia “(…) em que a 

ideia é pura imagem mental (…) e o desenho final o seu receptáculo, o seu 

corpo (…)”7 Esta natureza dual do desenho completa e precisa a conhecida 

afirmação de Leonardo da Vinci: il disegno è cosa mentale. É também neste 

sentido que Ana Leonor Rodrigues o entende quando diz que desenhar 

“é um modo de pensar e sentir graficamente, uma apresentação em que 

7 BISMARCK, Mário – Desenhar é o Desenho. In AA.VV. Os Desenhos do Desenho, nas Novas 
Perspectivas sobre Ensino Artístico. Actas do Seminário. Porto: Faculdade de Psicologia e de 
Ciências da Educação da Universidade do Porto, 2001, p.55.



40

F. 12 Placa argila. Babilónia (2000-
1700 a.C.)

F. 13 ‘Ostrakon’ com Faraó no carro de 
guerra. Museu Egípcio. Cairo

F. 14 Fuga de São Paulo. 
Naturno, San Procolo.

F. 15 Desenho Gabriela Marques de Oliveira 
(filha do autor)

F. 16 Bambu ao vento. Wu Chên. (séc. 
XIV)

F. 17 Menina a saltar à corda. F. Goya F. 18 Nu feminino. Auguste Rodin
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a expressão e a intenção se confundem no resultado.”8 E que podemos 

“(…) descrever o objecto desenho como constituído por um suporte, sobre 

o qual instrumentos riscantes marcam elementos gráficos de natureza 

variada, e para a representação e a configuração podem ser utilizados 

implícita ou explicitamente diversos códigos da geometria ou/e técnicas de 

representação variadas.”9

 O termo desenho, como o entende Emílio Remelhe10, oscila entre o 

sentido mental – disegno – e o sentido técnico da materialização do traçado 

num suporte (sob a forma de pontos, linhas ou manchas) – dibusciare –, na 

dupla e simultânea posição de pensamento e de meio de representação. 

As relações semânticas dos termos disegno e dibusciare “(…) propiciam 

uma nomeação multifacetada do desenho, marcadas as suas práticas pelo 

carácter oscilante entre a multiplicidade de conceitos que o esclarecem e 

a inerente densidade de significados (…)”11 O desenho seria, assim, “(…) 

ao mesmo tempo nome, instrumento, objecto e ideia; síntese operativa de 

todos os nomes; nomes técnicos, nomes próprios, prática e teoria.”12

 Vários autores referenciam e mencionam duas histórias que 

simbolizam dois atributos incontornáveis do desenho: o de ser memória e 

o de ser marca do homem. “Das muitas histórias contadas por Plínio existe 

uma, retomada por Alberti, sobre as origens míticas do desenho. A história 

passa-se em Corinto e conta que uma jovem, filha do ceramista Butades 

8 RODRIGUES, Ana Leonor. Op.cit. p.227

9 Idem, ibidem.

10 REMELHE, Emílio Augusto Figueiredo. Desenho e Palavra: Notas sobre a sua relação. Porto, 
2007. Dissertação de Mestrado em Teoria e Prática do Desenho apresentada à Faculdade de Belas 
Artes da Universidade do Porto. P.59.

11 Idem, ibidem, p.59.

12 SILVA, Vítor M. Oliveira da. Ética e Política do Desenho: Teoria e Prática do Desenho na Arte do 
século XVII. Porto, 2004. Dissertação de Doutoramento em Desenho apresentada à Faculdade de 
Arquitectura da Universidade do Porto. P.98.
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F. 19 A partida do soldado. Vaso cerâmico retratando a filha de Butades 
Sicyone (cerca de 450 a.C.)

F. 20 Incisão pré-histórica sobre seixo. F. 21 Gravura parietal de veado (13.500 a.C.) 
Grutas de Lascaux

F. 22 Baixo-relevo do sarcófago da rainha 
Kawit de Deir el-Bahri (2040-1991 a.C.)
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de Sicyone, apaixonada por um rapaz que teria de abandonar a cidade, 

desenha numa parede o contorno da sombra do seu amado, que a luz de 

uma lanterna projectava, guardando assim a memória da imagem dele.”13

 Para Ana Leonor Rodrigues, o que importa extrair desta história 

(mais do que a veracidade ou o carácter mítico da narrativa) é que “(…) 

o gesto de desenhar implica habitualmente registar o contorno de formas 

que se aceitam como planificadas. Mas esse contorno tinha anteriormente 

implícita a ideia de que a sombra projectada na parede, isto é, o vestígio 

planificado do jovem, era uma memória do próprio jovem.”14 

 Era memória mas também amor, ou a sua ausência.

 A outra história, que Vitruvio relata no seu Tratado, conta que o 

filósofo grego Arístipe (discípulo de Sócrates), depois de naufragar na costa 

de Rodes, encontrou na praia, desenhados na areia, traçados geométricos. 

Em face daquelas marcas terá dito aos seus companheiros: Nada há a 

temer, temos vestígios de homens. “Esta pequena história exemplifica 

como desenhar é uma manifestação de absoluta humanidade (mais do 

que reconhecê-los como semelhantes, aqueles que tais desenhos faziam 

eram seguramente pessoas com quem se podia falar e discutir conceitos 

complexos, como complexos são os traçados geométricos), presente na 

exaltação comovente das pinturas rupestres (…)”15 Destes acontecimentos, 

reais ou imaginários, Alexandre Alves Costa conclui que o “(…) desenho é 

sinal seguro da presença do homem.”16

13 RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p.21.

14 Idem, ibidem, p.21.

15 Idem, ibidem, p.18.

16 COSTA, Alexandre Alves. Op. cit. p.149.
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F. 23 A Igreja de Varengeville. Claude Monet (1882)

F. 24 Mulher nua em pé. Sebastiano 
del PiomboF. 25 Desenhos de viagem Machu Picchu. Álvaro Siza

F. 26 Casa Vital Almeida
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2.3. SIMPLICIDADE DE MEIOS, SUPORTES E INSTRUMENTOS DO 

‘DESENHO À MÃO’

 Os traçados geométricos desenhados na areia da praia de 

Rodes representam exemplarmente a simplicidade de meios, suportes e 

instrumentos necessários e que facultam o desenho e o desenhar. Neste 

sentido, o desenhar apresenta-se como uma actividade espontânea, 

acessível e, por definição, universal; “(…) uma coisa quase banal, 

fisicamente próxima da nossa escala, e que dificilmente se afasta de uma 

relação mais intimista (…)”17

 Joaquim Vieira refere com profunda graça que “desenhar é barato 

e não dá choque.”18 É o meio “(…) mais simples, mais genuíno de ascender 

ou de dar saída à elaboração de poéticas, de sínteses criativas e inovadoras. 

Isto, porque é o resultado directo do corpo humano e não requer especiais 

aparatos técnicos, dependências funcionais ou não está sujeito ao “ruído 

tecnológico”, tal como a poesia.”19

 A simplicidade de meios, de suportes e instrumentos também 

proporcionam, ao desenhar, processos mais ‘directos’ (com menos ‘filtros’), 

possibilitando uma maior “(…) imediaticidade e uma proximidade entre 

o fluir do pensar e o registo gráfico, interpondo entre estes o mínimo 

de  entraves e perdas.”20 Joaquim Vieira e Mário Bismarck reportam-se, 

obviamente, ao ‘desenho à mão’, que é, para o primeiro, o “(…) reduto mais 

elementar e essencial do trabalho manual.”21 A elementaridade referida 

17 RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p.61.

18 VIEIRA, Joaquim. Notícias sobre o desenho em 2025. In AA.VV. Op. cit. p.109.

19 VIEIRA, Joaquim. O Desenho e o Projecto são o mesmo? Porto: Publicações FAUP, 1995, p.95.

20 BISMARCK, Mário. Op. cit. p.56.

21 VIEIRA, Joaquim. Op. cit. p.44.
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F. 27 Esboços Casa Marta Morais

F. 28 Il “Canton del Broglio”. Caderno de viagem. Canaletto

F. 29 Caderno de viagem. Le Corbusier (1950)
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permite o recurso ao que se tem mais à mão22, permite versatilidade e 

capacidade de improviso de meios, suportes e instrumentos. Permite 

também facilidade de manuseamento e portabilidade, que possibilita ao 

desenhador desenhar em “qualquer lugar.”23 Jorge Spencer dá como 

exemplos Le Corbusier, Álvaro Siza ou Norman Foster que, simplesmente 

munidos de canetas, lápis, cadernos ou ‘caderninhos’, transportam consigo 

“(…) o espaço de trabalho para qualquer lugar.”24 Esta aparente facilidade 

de improvisação e portabilidade nada obsta, ou em nada contradiz, 

porém, a necessidade de, em qualquer caso, “(…) considerar as variáveis 

de expressão dos instrumentos e dos suportes no quadro abstracto das 

suas correspondências para os articular como significantes na busca de 

significados para as representações (…)”25

 A complexidade do desenhar – assim expressa – e as dificuldades 

em articular um ‘discurso desenhado’ coerente existirão sempre, 

independentemente da elementaridade ou do aparato tecnológico dos meios, 

suportes e instrumentos de desenho. (Esta questão será desenvolvida na 

parte referente ao desenho assistido por computador.)

2.4. DESENHO E DESENHO DE PROJECTO ARQUITECTÓNICO

 Pensando no que une ou separa o desenho e o desenho do 

projecto arquitectónico, será difícil estabelecer e definir com precisão 

22 Sobre este aspecto ver ainda: SPENCER, Jorge. Aspectos Heurísticos dos Desenhos de Estudo 
no Processo de Concepção em Arquitectura. Lisboa, 2000. Dissertação para Doutoramento em 
Arquitectura apresentada à Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa.

23 Idem, ibidem, p.176.

24 Idem, ibidem, p.177.

25 CARNEIRO, Alberto. Campo Sujeito e Representação no Ensino e na Prática do Desenho/
Projecto. Porto: Publicações FAUP, 1995, p.57.
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onde um começa e o outro acaba.26 Embora seja evidente que o desenho 

arquitectónico é uma sub-espécie do desenho, podemos contudo afirmar, 

se nos reportarmos à formulação do pintor Joaquim Vieira, que o desenho 

pode estar no desenho arquitectónico e este naquele.27

 No entanto, existem diferenças entre ambos.

 O desenho é encontro sem confronto com a natureza, é desejo, 

prazer e vontade de fruir, sentir e estar no mundo. “Quem desenha do 

natural, isto é, motivado pela presença da natureza humana, animal, vegetal, 

mineral, não é motivado pelo desejo da alteração. Não se desenha porque 

se quer alterar o que existe. Quem desenha está ainda no paraíso (…) o 

desenho é uma actividade, poderei dizer, anterior ao pecado original.”28

 Neste ‘paraíso’, o desenhar significa deixar atrás de si, 

conscientemente, o quotidiano, as obrigações e os seus cuidados 

materiais, procurando ‘gozo’ e satisfação. Cria, para si mesmo, os seus 

espaços, tempos, ritmos e regras, que se formam com ou sem propósito, 

sem determinismos, sem querer cumprir, aparentemente, qualquer função 

– deixando-se ir. Este acto pode revelar a imaginação ao nível mais 

profundo, podendo ser inconsciente, dispondo-se livremente em ‘jogos’ 

potencialmente extravagantes e absurdos.

 O desenho arquitectónico – projecto –, por seu lado, é confronto, 

domínio da cultura e da técnica sobre a natureza, com vontade de 

transformar (destruir – construir) – “(…) é posterior à saída do paraíso.”29 

 O seu âmbito ultrapassa o indivíduo (sujeito criador) para se instalar 

numa esfera ou domínio mais amplo de referências, finalidades e funções, 

26 VIEIRA, Joaquim. Op. cit. p.21.

27 Idem, ibidem, p.59.

28 Idem, ibidem, p.52.

29 Idem, ibidem, p.53.
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adquirindo natureza social, intersubjectiva e, eventualmente, interdisciplinar. 

Institui-se, contrariamente ao ‘desenho paraíso’, fundamentalmente “(…) 

como processo, como acto e não como resultado (…)”30, (…) não como 

a finalidade de uma acção, mas como um momento intermédio entre o 

conceber o projecto e o construir.”31 Neste sentido, partilhado por múltiplos 

autores, o desenho arquitectónico é um meio e não um fim em si mesmo, 

que deve ser entendido, por arquitectos e alunos, como ‘devir arquitectura’.

 Esta utilização e entendimento do desenho como processo não 

é única e exclusiva da arquitectura, podendo reconhecer-se o seu uso, 

também, em ‘estudos’ e desenhos preparatórios de alguma pintura e 

escultura, porque, como afirma Joaquim Vieira, o “(…) desenho é a base 

das artes (…)”32 Sobre este assunto parece evidente que (decorridas várias 

30 “A elevação do desenho como obra final, como objecto artístico, no mesmo pé de igualdade 
com os outros meios, como a pintura e a escultura, se, por um lado lhe trouxe uma mais-valia, 
uma visibilidade e um valor de mercado, por outro lado veio criar uma situação de conflito por via 
de uma equiparação aos outros media, produzindo-lhe um valor que já não tem a ver com a sua 
capacidade de gerar sentidos, de ser uma procura conflituosa de entendimentos, mas que se reduz 
à sua solução formal, ao seu valor como obra de arte. 
(…) Crer que a validade do desenho se equipara aos outros meios é proceder a um aplanamento da 
sua complexidade, transformando-o num mero objecto formal. 
A substituição da procura pela solução formal é, no fundo, a substituição dum sistema aberto, 
disponível, indefinido por um outro fechado, acabado, é a substituição do fazer pelo feito, do prazer 
do jogo pelo seu resultado, da relação íntima da própria superação, dum braço-de-ferro com o 
próprio, porque desenhar é implicar consigo próprio, num outro plano, num outro nível que não o da 
concretização de resultados.
Podemos entender assim que o valor do desenho como obra é perverso em relação ao desenho 
como processo, quanto mais não seja porque o valor do desenho como obra é exterior à sua própria 
produção. É um valor a posteriori produzido por outros factores, por outras lógicas, por outros olhares 
que nada têm a ver com a sua criação. São campos contraditórios que se excluem.”    BISMARCK, 
Mário. Op. cit. p.55.

31 “No caso do desenho de arquitectura, estamos perante um objecto cuja finalidade permite 
caminhar no sentido de uma clarificação em relação a todas as outras possibilidades desenhatórias. 
Quer aquilo que se desenha resulte em obra construída quer assim não seja, a sua finalidade é a de 
tornar-se arquitectura. Enquanto na sua utilização artística o próprio desenho é a finalidade da sua 
existência, neste caso ele é apenas um processo pelo qual a concepção arquitectónica passa até 
à sua fase final de construção, é então aquilo que definimos como devir. A diferença fundamental 
do desenho de arquitectura é a de a sua finalidade existir não como ser mas como devir, devir 
arquitectura.”    RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p.62.

32 VIEIRA, Joaquim. Op. cit. p.50.
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décadas após a separação da escola do porto das Belas Artes – Pintura e 

Escultura) temos, ainda hoje, muito a aprender sobre o uso processual do 

desenho, naquelas artes, fora do nosso restrito âmbito disciplinar.

 Não será essa a razão onde se alicerça a escolha de pintores e 

escultores (e não de arquitectos) para o ensino do Desenho na FAUP?33

 A partilha daquela base comum – o desenho – entre a arquitectura 

e as Artes transporta para o interior do processo de desenho arquitectónico 

algum ‘ruído e contaminação artística’, inerente ou reflexo da raiz de que 

parte. O desenho arquitectónico contém, por isso, em latência, intenções 

artísticas, ainda que raramente seja criado com essa finalidade, que fica 

reservada para o objecto arquitectónico – o fim último daquele.34

 Reveste-se, neste sentido, “(…) de aspectos pragmáticos e 

directamente relacionados com o acto de projectar, sendo mais uma 

“ferramenta de trabalho” do que propriamente um veículo de expressão 

plástica e artística.”35 Como instrumento repleto de ‘pensamento prático’, 

potencia a conceptualização, a percepção, a operatividade e a criatividade 

(inter)activa/(inter)subjectiva.36

 “O desenho é, assim,(…) estrutural e instrumental para a 

33 Esta questão do desenho como base comum é pertinente, embora devamos ter presente que 
existem diferenças e especificidades no ensino da arquitectura e das outras artes. Para o arquitecto 
Diogo Costa, enquanto a formação de pintores e escultores permite, em grande medida, práticas que 
se aproximam de forma evidente aos trabalhos pós-académicos do ofício – enquanto alunos podem 
produzir o processo mas também a obra –, os alunos de arquitectura, por óbvia impossibilidade, 
como os arquitectos, aliás, só desenvolvem o processo.

34 “Para o arquitecto, o desenho de carácter mais livre e espontâneo possibilita visualizar a sua ideia 
arquitectónica, auxilia o desenvolver do próprio pensamento que cria o projecto, pode inclusivamente 
ser um modo de afirmar ideias e opiniões, dispensando o discurso verbal ou escrito, mas raramente 
existe como obra criada com intenções artísticas (essa existirá no objecto arquitectónico e não no 
seu projecto, onde está contida em latência). O desenho do arquitecto é um meio e não um fim em 
si.”    RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p.237.

35 Idem, ibidem, p.237.

36 “Poderemos dizer que o desenho decorre, normalmente, em três domínios ou instâncias. A 
conceptual, a perceptiva e a operativa.”    VIEIRA, Joaquim. Op. cit. p.39.
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projectação.”37

 “O desenho é o desejo de inteligência.”38

 Falam-nos sempre do desejo, nunca do prazer. Para Roland 

Barthes, o desejo terá uma dignidade epistémica – de conhecimento 

científico –, o prazer não.

 O prazer e o hedonismo são incessantemente reduzidos, esvaziados 

e recalcados. “Dir-se-ia que a sociedade (a nossa) recusa (e acaba por 

ignorar) de tal modo a fruição, que só pode produzir epistemologias (…)”39

 Sérgio Fernandez, meu professor de Projecto, referindo-se a 

Fernando Távora40, incitava à prática constante de um desenho oscilando 

entre o rigor da precisão e o prazer (mesmo nos desenhos de notação 

rigorosa codificada). Propugnava um rigor criativo, permanentemente 

vigiado pela crítica, mas liberto de qualquer rigidez prejudicial à inteligência 

e à criatividade. 

 Assim como pratico, afirmo aos meus alunos:

 -O desenho é o prazer da inteligência.

2.5. BREVES APONTAMENTOS SOBRE O DESENHO ARQUITECTÓNICO NA 

HISTÓRIA

 O acto de desenhar tem convivido desde tempos remotos com 

a prática arquitectónica, ainda que de modos distintos dos que hoje 

conhecemos e praticamos.

37 Idem, ibidem, p.96.

38 SIZA, Álvaro – Construir. In MORAIS, Carlos Campos (Ed.) 01 Textos. Porto: Civilização Editora, 
2009, p.26.

39 BARTHES, Roland. O prazer do texto. Lisboa: Edições 70, 1983, p.104.

40 Fernando Távora usava a expressão “nulla die sine linea” – nem um dia sem desenhar –, atribuída 
por Plínio ao pintor grego Apeles de Cós, que não passava um dia sem exercitar-se na sua arte.
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F. 39 Planta de Rafael para Basílica 
de São Pedro. Retirada do Tratado de 

Sebastiano Serlio

F. 40 Planta de Antonio Sangallo para Basílica 
de São Pedro.

F. 41 Planta de Baldassare Peruzzi para 
Basílica de São Pedro.

F. 42 Planta de Miguel Ângelo para Basílica 
de São Pedro. 

F. 43 Projecto Villa Madalena, Florença. Rafael
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 Embora na Antiguidade se tenham utilizado registos gráficos 

associados ao ofício edificatório, “(…) é durante a prática arquitectónica 

medieval e, mais tarde, durante todo o Renascimento e até ao final do séc. 

XVI, que o desenho de arquitectura bem como o desenho de notação rigorosa 

se vai definindo e estabilizando em sistemas codificados e normalizados, 

que possibilitam criar uma linguagem precisa de transmissão da ideia a 

construir.”41

 Emerge do estudo desta questão que a partir da Alta Idade Média 

existem desenhos, provas materiais, que permitem com alguma segurança 

perceber como é que o pensamento arquitectónico – o arquitectar – se 

processava, instrumentava, conceptualizava e comunicava para a obra 

(isto, claro está, quando nos referimos à cultura ocidental). Antes desse 

período, o grau de incerteza é ampliado pela escassez documental que 

chegou até aos nossos dias; o que faz com que as respostas que os 

estudiosos encontram para essa problemática assentem em versões mais 

ou menos verosímeis, por vezes contraditórias, de natureza conjectural e 

com elevado teor especulativo e probabilístico.

  Não é objectivo fazer-se aqui historiografia do desenho 

arquitectónico. O que se pretende é somente esboçar e apresentar 

genericamente alguns episódios evolutivos que aquele ‘protagonista’ 

continua a interpretar.

 Ainda que ele não tenha sido sempre o modo exclusivo com que 

os arquitectos projectam as suas obras, é seguramente um dos mais 

importantes.42 Mesmo quando Álvaro Siza ou Joaquim Vieira referem 

41 RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p.237.

42 “Ressalvando sempre que o desenhar não é o único modo como o arquitecto projecta as suas 
obras, mas que é um dos modos mais importantes, e aquele que, neste caso, nos interessa. Se é 
possível arquitectar sem fazer desenhos, não podemos ignorar que uma grande parte da arquitectura 
ocidental está intimamente associada nas suas soluções técnicas e estilísticas a este modo de 
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F. 44 Miguel Ângelo apresenta maquete da Basílica de 
São Pedro ao Papa Paulo IV

F. 45 Miguel Ângelo apresenta ao Papa Leão X o 
modelo da fachada de San Lorenzo, da Capela 

Medicea e um desenho para a Biblioteca Laureuziana

F. 46 Maqueta de casa do Neolítico Médio 
encontrada em Tessália, Grécia.

F. 47 Placas de cerâmica encontradas em 
Cnossos (1900-1600 a.C.) 

F. 48 Maqueta em madeira do Duomo de 
Florença. Brunelleschi



59

que muita e boa arquitectura se fez e se faz à “bengala”43, continuamos 

perante um tipo específico e historicamente comprovado – o desenho na 

obra –, mudando somente, nestes casos, os instrumentos e os suportes de 

‘riscamento’. A sua natureza essencial será semelhante à dos outros tipos 

de desenhos arquitectónicos, na medida em que, como estabelece Álvaro 

Siza, o “(…) desenho é a linguagem e a memória, a forma de comunicar 

consigo e com os outros, a construção.”44

 Enquanto instrumento comunicativo e de trabalho, a maqueta tem 

sido também essencial ao arquitectar.45 Contudo, não possui a ‘portabilidade’ 

da “bengala” nem dos desenhos.

 De que modos comunicariam, consigo e com os outros, os ‘antigos’ 

para conceber e construir obras arquitectónicas? A resposta a essa questão 

apresenta-se, em diversos autores, menos clara quando se recua para 

uma época anterior ao século XIII. Aceitando o que refere Jorge Spencer, 

é desse século que nos chegam vestígios de projectos – ‘inteiros’ – “(…) 

projectar.”    RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p.238.

43 SIZA, Álvaro. A importância de desenhar. In MORAIS, Carlos Campos. Op. cit. p.37.

44 SIZA, Álvaro. O desenho como memória. In MORAIS, Carlos Campos. Op. cit. p.137.
Sobre a função e o carácter comunicativo do desenho arquitectónico, Ana Leonor Rodrigues 
apresenta uma perspectiva diversa, propugnando que “(…) o desenho, não sendo um discurso 
verbal ou uma linguagem, é no entanto uma metalinguagem da explanação e um discorrer de ideias 
em arquitectura, na qual aspectos mais vastos do que a simples racionalidade podem estar contidos.    
RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. 54.

45 “Já no caso da antiga Grécia, apesar de ser reconhecida a utilização de maquetes de arquitectura 
como modo de comunicação pelo menos desde o ano de 725 a.C. (em Perechora) (...)”    SPENCER, 
Jorge. Op. cit. p.36.
“Dizia Miguel Ângelo que o dinheiro mais bem gasto num projecto é o de uma maqueta. A maqueta 
permite representar, de forma compreensível para todos, o essencial da proposta contida nos 
complexos e para muita gente herméticos desenhos de arquitectura (plantas, alçados, cortes). 
Permite assim tornar efectivo e consciente o diálogo entre quem necessita de apoio profissional e 
de quem o presta, eventualmente o encontro de entusiasmos em torno de um projecto – condição 
indispensável à qualidade da arquitectura. Constitui igualmente instrumento de estudo e de 
optimização, complemento de outros meios também insubstituíveis.”    SIZA, Álvaro. Instrumento de 
trabalho e representação. In MORAIS, Carlos Campos. Op. cit. p.399.
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F. 49 Planta da cidade suméria de Nippur F. 50 Parte do plano da cidade da Babilónia
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em Telloh, antiga Girsu

F. 52 Estátua de Gudea, príncipe de Lagash 
(2120 a.C.)

F. 53 Plano aproximado da estátua de Gudea. Planta 
do templo de Ningirsu onde são visíveis contrafortes e 

pilastras

F. 54 Maqueta de casa em barro (c. 2900-2460 a.C.) Ur
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entendidos no seu pleno sentido instrumental”46, ou pelo menos com sentido 

próximo daquele com que hoje alguns o entendem. Anterior àquela data, o 

‘coador do tempo’ só tem deixado chegar aos estudiosos vestígios parciais 

e fragmentos daquilo que poderá ter sido a forma completa de conceber e 

comunicar com a obra.

 Os desenhos arquitectónicos mais antigos de que há registo 

encontraram-se no Crescente Fértil, entre os rios Tigre e Eufrates. Ana 

Leonor Rodrigues diz-nos que eram desenhos de plantas e de alçados, 

bem como de mapas ou plantas de cidades, realizados sobre placas de 

argila. Segundo esta autora, o desenho mais antigo de que há registo data 

de 2350 a.C., “(…) é uma planta da cidade sumérica de Girsu, da época da 

primeira dinastia de Ur (…)”47 Para Jorge Spencer são conhecidos desde 

2800 a.C. “(…) registos de Arquitectura (…).”48

 A discrepância das datações apresentadas pelos autores referidos 

não é relevante para o âmbito deste estudo. Importante será, socorrendo-

me uma vez mais de Ana Leonor Rodrigues, referir que estes “(…) registos, 

além de demonstrarem uma ideia clara da redução a plano implícita neste 

tipo de desenho, contêm por vezes também o apontamento da descrição 

das diferentes divisões e das suas medidas; por outras palavras, uma 

46 “Tal como outros autores, Sainz parece assim coincidir com Savignat quando afirma que os 
primeiros projectos entendidos no seu pleno sentido instrumental se terão produzido já no séc. 
XIII, nas “loggias” medievais das catedrais góticas, normalmente consistindo em alçados muito 
elaborados com correspondência com as plantas das paredes exteriores, sendo os desenhos de 
plantas dos edifícios mais escassos.”    SPENCER, Jorge. Op. cit. p.40.

47 RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p.127.
“Estes desenhos dividem-se referindo-se respectivamente a dois tipos de construção: o primeiro, 
ao de casas de habitação, e o segundo, à apresentação de edifícios sagrados, como templos e 
zigurates, descrevendo as funções de cada divisão, a forma, as medidas, bem como uma definição 
de interior e exterior.”    Idem, ibidem.

48 SPENCER, Jorge. Op. cit. p.40.
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F. 55 Papiro com alçado frontal de templo egípcio 
XVIII Dinastia

F. 56 Papiro com alçado lateral de templo egípcio 
XVIII Dinastia

F. 57 Projecto do Túmulo do Faraó Ramsés IV. Papiro

F. 58 Gravura em pedra calcária do 
reinado de Hatshepsut (c. 1479–

1458 a.C.) Egipto

F. 59 Maqueta em terracota de casa 
com dois andares. Reino Médio - 

Egipto

F. 60 Maqueta de casa em terracota 
(c. 2060-1785 a.C.) Reino Médio 

- Egipto
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referência cotada das medidas do local (…) demonstram a existência de 

um elevado conhecimento das técnicas de desenho de notação rigorosa.”49

 Do Egipto existem igualmente registos de desenhos de arquitectura 

– plantas e alçados – gravados sobre placas de gesso ou em papiro. A 

existência de uma grelha quadricular auxiliar indica que na realização 

desses desenhos estava subjacente e implícita uma escala de trabalho.50

 Será pertinente referir que a esta civilização remonta um dos 

exemplos mais antigos de um tipo específico de desenho arquitectónico, 

que se irá perpetuar por largos séculos – os desenhos traçados de e na 

obra. Trata-se de “(…) um grupo de incisões realizadas na ‘parede de 

fundação’ da Pirâmide de Mastaba nº 17, em Meydum, Egipto, datada da 

V-IV Dinastia, utilizadas para calcular a inclinação do apótema daquela 

pirâmide.”51

 No que respeita à utilização do desenho arquitectónico na Grécia, 

sendo as âncoras a tese de doutoramento de Ana Leonor Rodrigues e a de 

Jorge Spencer, emergem alguns aspectos aparentemente contraditórios e 

não conciliáveis.

 Na primeira, “(…) dando fé nas fontes literárias e sobretudo no que 

Vitrúvio refere, apenas na época helenística aparecem planos de projectos 

49 Estes desenhos dividem-se referindo-se respectivamente a dois tipos de construção: o primeiro, 
ao de casas de habitação, e o segundo, à apresentação de edifícios sagrados, como templos e 
zigurates, descrevendo as funções de cada divisão, a forma, as medidas, bem como uma definição 
de interior e exterior. RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p.127.

50 “A execução desses desenhos por parte do arquitecto, não evitava no entanto que tivesse que 
participar activamente no trabalho manual de levantamento no próprio local, das projecções do 
edifício a partir dos seus esbocetos, o que se fazia nesse tempo através de diversos sistemas 
utilizando estacas e cordas.” SPENCER, Jorge. Op. cit. p.36.

51 HASELBERGER, Lothar. Die Werkzeichung des Naiskos im Apollontempel von Didyma. In 
Bauplanung und Bautheorie der Antike; Diskussinem zur archaologischen Bauforschung, Vol. 4. 
Berlin: copyright by Deutsches Archaologisches Institut, 1983, p.26.
Apótema [ɐˈpɔtəmɐ]. s. m. Geom. Segmento que representa a altura de um qualquer dos triângulos 
isósceles da superfície lateral de uma pirâmide regular.    In Dicionário da Língua Portuguesa. 
Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa e Editorial Verbo, 2001. Volume I.
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F. 61 Maqueta em argila de casa minóica F. 62 Maqueta em terracota de templo de Hera Acraia em 
Perachora, Grécia (c. 750 a.C.)

F. 63 Templo de Atena Niké (427-424 a.C.) F. 64 Maquete de templo etrusco (c. 100-50 a.C.) Vulci

F. 65 Maquete em terracota de pórtico em Vulci. Período helenístico (entre séc. IV e I a.C.)
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a escalas reduzidas, tendo porém o carácter de esquissos.”52

 Na segunda, “(…) as fontes históricas e literárias gregas não dão 

relevo à utilização de esboços ou desenhos de trabalho de arquitectura. Os 

arquitectos “desenhavam” por palavras.”53

 Jorge Spencer contrapõe, no entanto, que “(…) torna-se difícil 

compreender como teria sido possível atingir os níveis de perfeição que 

se alcançavam nos alçados, sem a utilização de algum tipo de desenhos 

preliminares à escala”54 e confirma a “(…) existência desses croquis 

ou esbocetos de antecipação, com ou sem escala, da totalidade ou de 

elementos e partes do edifício (...)”55

 Sobre este aspecto Carlos Inglese atribui aos Gregos um 

papel importante na definição e estruturação complexa do “desenho 

arquitectónico de execução”, constituído pelos “Syngraphai”, “Paradeigma” 

e “Anagrapheus”. Estes seriam empregues como meios de concepção/

projectação e como meios de comunicação/execução; desempenhando 

ainda funções determinantes nos aspectos contratuais. Construir-se-iam 

articuladamente entre a escrita, o desenho e os protótipos à escala natural, 

nas diversas fases sequenciadas daquele processo edificatório – durante a 

52 RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p.128.

53 “Investigadores como Coulton e Kostof por exemplo, não referenciam a utilização do desenho no 
processo de projecto e construção considerando que o principal agente da arquitectura como arte 
era o mestre pedreiro, o qual trabalharia a partir de descrições verbais muito detalhadas, expostas 
pelo arquitecto.”    SPENCER, Jorge. Op. cit. p.36.

54 Idem, ibidem, p.37.

55 “No sec. V a.C., arquitectos como Ictinus e Kalicrates utilizavam diversos meios para comunicar 
informação precisa aos construtores, de modo a guiá-los na construção dos templos, que eram 
como se sabe construções altamente codificadas. Estas indicações, normalmente referidas como 
“Syngraphai” eram no fundo especificações descritivas muito detalhadas, que frequentemente 
poderiam incluir números e dimensões. Utilizavam ainda maquetes em tamanhos natural, os 
“Paradeigma”, referentes por exemplo a detalhes escultóricos ou modelos de cornijas, bem como os 
“Anagrapheus”, ou seja, os padrões.”    Idem, ibidem, p.37.
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F. 66 Fragmento da ‘Forma Urbis Romae’, planta em mármore de 
Roma. É visível parte do Forum do Templo de Castor e Polux

F. 67 Fragmentos da ‘Forma Urbis Romae’
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contratação e durante a execução da obra.”56

 A conexão escrita/desenho aparece também evidente para 

aquele autor, na tradução de “Grapho” (parte da ‘raiz’ de syngraphai e 

anagrapheus) que pode significar tanto escrever como desenhar. (Vivem 

ainda hoje arquitectos que, durante o século XX, se não escreveram, pelo 

menos desenharam com “canetas graphos”.)

 A natureza dos procedimentos anteriormente apresentados eram, 

como Vitrúvio nos dá conta no seu Tratado, não só conhecidos como foram 

também assimilados e adaptados à realidade socio/cultural romana.

 A questão da conexão desenho/escrita, referida para a Grécia, foi 

retomada por aquele autor que sobre a formação do arquitecto afirmava57: 

56 “A syngraphai é uma espécie de descrição técnica detalhada que “(…) estabelece as linhas 
gerais do edifício, com elevado grau de detalhe sobre o modo de construir.” Estas descrições (…) 
deveriam ser complementadas por uma série de informações suplementares mais detalhadas, 
estabelecidas em sede de contrato.
O syngraphas eram descrições de propósitos e intenções escritos pelo arquitecto, que 
frequentemente substituíram os desenhos de projecto, pelo menos na fase contratual inicial de 
uma obra arquitectónica; todavia na fase de execução o arquitecto era chamado a dar explicações 
aos trabalhadores sobre as escolhas projectuais e, no caso dos detalhes, recorria a paradeigma e 
anagrapheus.
O termo paradeigma indica um modelo, entendido como amostra ou protótipo à escala real (…). Estes 
modelos – specimens – eram frequentemente realizados em madeira, estuque, argila mas também 
gravados em pedra. Neste caso o modelo deveria ser à escala real(…). Sobre tais modelos os 
artífices poderiam tomar medidas directamente com compasso, evitando assim qualquer problema 
resultante de um erro de interpretação. (…)
Se poucas dúvidas existem para o significado de paradeigma, mais complexa é a tradução de 
anagraphe; esta pode significar, de modo geral, registo, inscrição, relação, descrição e, relativamente 
à arquitectura, desenho e modelo (…) Grapho pode significar tanto escrever como desenhar.”
INGLESE, Carlo. All’origine del Disegno architettonico esecutivo: Syngraphai, Paradeigma e 
Anagrapheus. In AA.VV. Elogio della teoria: identità delle discipline del disegno e del rilievo. Roma: 
Gangemi Editore, 2013, p.275-276 [Tradução livre do autor, a partir do texto original em italiano].

57 “(…) el que quiera llamarse arquitecto debe conocer a la perfección (…).
Para lograrlo es preciso tener talento y afición al estudio; puesto que ni el talento sin el estudio, ni el 
estudio sin el talento, pueden formar un buen arquitecto. Debe, pues, éste estudiar Gramática; tener 
aptitudes para el Dibujo; conocer la Geometría; no estar ayuno de Óptica; ser instruído en Aritmética 
y versado en Historia; haber oído con aprovechamiento a los filósofos; tener conocimientos de 
Música; no ignorar la Medicina; unir los conocimientos de la Jurisprudencia a los de la Astrología y 
movimientos de los astros. Y las razones de la necesidad de estos conocimientos son las siguientes:
Conviene que el arquitecto esté versado en las Letras, para poder afirmar su memoria mediante los 
libros. Debe saber dibujo, para poder mostrar más fácilmente, mediante modelos dibujados, la figura 
de la obra que desea realizar. Le será de gran ayuda la Geometría, que le adiestrará especialmente 
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F. 68 Fragmentos da ‘Forma Urbis Romae’

F. 69 Fragmentos da ‘Forma Urbis Romae’
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“(...) ele deve (...) saber escrever e desenhar, ser instruído na geometria 

(...)”58, o que o capacita “(...) para representar o objecto desejado (...).”59

 A época Romana confirma a continuada e intensa actividade 

desenhatória de e sobre a obra, continuando esta – obra – a ser um dos 

suportes de desenho imprescindíveis e intrínseco à sua própria construção.60 

(Suporte que, creio, continua ainda hoje ao dispor dos arquitectos.)

 Os vestígios/ desenhos chegam-nos em forma de ‘traçados de 

trabalho’ realizados in situ “(...) sobre superfícies de descarga estrutural e 

nas faces de contacto (...)”61 Estas construções geométricas, materializadas 

através de incisões na pedra, permitiam organizar, clarificar, comunicar e 

conceptualizar pormenores do processo construtivo. Constituíram uma 

‘espécie de charneira’ que articularia a passagem entre o ‘projecto geral’ 

en el uso de la regla y del compás, con cuyo auxilio trazará mucho más fácilmente las plantas de los 
edificios, y sabrá levantar a escuadra y a nivel los planos de ellos. Igualmente, merced a la Óptica, 
sabrá dar rectamente la mejor luz a los edificios, según la diferente disposición del cielo. Con la 
Aritmética calculará los costes de los edificios, pondrá en claro lo que importa cada elemento, y 
merced al cálculo y método aritmético, resolverá los difíciles problemas de las proporciones, mejor 
a veces que con la Geometría. El conocimiento de la Historia le es necesario, puesto que muchas 
veces los arquitectos emplean en los edificios diversos ornatos, de cuyos temas deben dar razón a 
quien se lo pidiere.
VITRUVIO, Marco Lucio. Los Diez Libros de Arquitectura. Barcelona: Editorial Iberia, 1997, p.5-6.

58 Fernando Távora. Discurso no acto de posse da comissão instaladora da FAUP. In Guia da 
Faculdade de Arquitectura 1984/85, p.4.
YOURCENAR, Marguerite. Memórias de Adriano. Lisboa: Ulisseia, 1984, p.27 e 28.

59 SPENCER, Jorge. Op. cit. p.42.

60  Carlo Inglese agrupa os traçados em três famílias:
- ‘traçados de projecto’: “(...) com significado arquitectónico (...), com consistência grosseira, 
realizados no local (...), apontamentos focados em aspectos particulares da obra”;
- ‘traçados de montagem’: “(...) linhas auxiliares e todas as incisões realizadas in situ para 
a justaposição dos elementos construtivos e o controlo do posicionamento dos elementos 
arquitectónicos (...)”;
- ‘traçados de execução’: “(...) todos os traçados que contribuem para a realização da produção 
(...), seja para a transmissão aos artífices para a correcta execução, para o seu controlo, seja 
para concepção de um elemento decorativo/arquitectónico.”

INGLESE, Carlo. In INGLESE, Carlo; PIZZO, Antonio. I tracciati di cantieri di epoca romana. Progetti, 
esecuzione e montaggi. Roma: Gangemi Editore, 2014, p.13 [Tradução livre do autor, a partir do 
texto original em italiano].

61 Idem, ibidem, p.14.
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F. 70 Antiga fotografia que mostra traçados 
no chão da Catedral de York Minster

F. 71 Desenhos de John Harvey contendo os traços da Catedral de York

F. 72 Graffito medieval. Igreja Ashwell, Hertfordshire F. 73 Graffito medieval. Igreja Ashwell, Hertfordshire
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e a execução da obra.62 Segundo  Patrizio Pensabene, “(...) não devem 

ser unicamente consideradas marcas ou indicações da elaboração 

programada, mas também uma metalinguagem própria que permitia 

simplificar a construção e acelerar o modo de executar.”63

 Este modo de desenho directo traçado na obra – associado à 

execução – encontra-se também em inúmeras construções góticas, “(...) 

em particular nas maiores catedrais francesas, entre as quais Reims, 

Clermont-Ferrand, Chartres, Soissons, e inglesas como Canterbury, 

Noirlac e Southwark (...).”64 Nestes exemplos encontram-se desenhadas 

no pavimento “(...) incisões à escala real(...) de elementos arquitectónicos 

e, também, esquemas para o controlo estático dos elementos estruturais.”65

 Estes grandes estaleiros de obra poderiam ser apoiados por 

‘salas de risco’, espaços reservados e de acesso limitado, localizados no 

interior da própria obra, onde o gesso, aplicado no pavimento, seria um 

62 “(...) este método simples, de traçar através de incisões (...), fornece importantes informações 
sobre as técnicas utilizadas e permite esclarecer como se chegou à produção de tais obras (...)”    
PENSABENE, Patrizio. In INGLESE, Carlo; PIZZO, Antonio. Op. cit. p.9. [Tradução livre do autor, a 
partir do texto original em italiano].
Tais traçados constituíam também “(...) verdadeiros projectos de detalhes arquitectónicos, à escala 
real (...) ou modelos gráficos, à escala, utilizados para o controlo das fases de execução.”    ROSA, 
Ruiz de la cit.in INGLESE, Carlo; PIZZO, Antonio. Op. cit. p.13. [Tradução livre do autor, a partir do 
texto original em italiano].

63 Idem, ibidem, p.10.
Para aprofundamento do conceito do desenho arquitectónico como metalinguagem, Ana Leonor 
Rodrigues refere que “(...) desenhar: uma forma de expressão plástica com características bem 
particulares que a colocam na situação de limiar entre uma relação vaga com a verbalização através 
da escrita, uma relação directa com a geometria e todas as possibilidades de pensamento espacial, 
e não sendo um discurso, é no entanto uma metalinguagem da própria arquitectura. Tendo o poder 
de dar forma aos vários aspectos do pensamento arquitectónico (...)
É precisamente por o desenho ter um âmbito tão vasto de possibilidades de ordenação, 
fenomenológica, científica e artística, que adquire a capacidade de se tornar numa metalinguagem 
da arquitectura, e por isso mesmo numa ordem estruturadora desse modo específico de pensar.”    
RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p. 126 e 240.

64 BRANNER, Robert. Villard de Honnecourt, Reims and the Origin of the Gothic Architectural 
Drawing. Gazette des Beaux-Arts, nº 105 (61), 1963, p.129-146.

65 BRANNER, Robert. Op. cit.p.129-146.
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F. 74 Planta do Mosteiro de St. Gallen, Suíça. Século IX
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dos suportes de desenho. O que vem sendo exposto revela que o uso de 

desenhos traçados na obra (sobre os seus elementos) é prática utilizada 

pelo menos desde os Egípcios.66

 Sobre esta questão, diversos autores referem que o acto 

edificatório – a produção da obra – no período medieval, seria geralmente 

realizado pelos construtores “(...) a partir de uma planta traçada em 

tamanho natural no chão (...) da qual “alçavam” a fachada.”67 Este modo 

de construir ‘levantando as paredes’ com base numa marcação prévia não 

será, na essência, muito diferente daquele que ainda hoje é usado pelos 

construtores. As ‘linhas laser’ serão o substituto contemporâneo das linhas, 

cordas, estacas e prumos do passado.

 Da Baixa Idade Média chega-nos um ‘desenho raro’, da planta do 

Mosteiro de St. Gallen, na Suíça, do século IX. Para o arquitecto Diogo 

Costa, este desenho, riscado de forma esquemática – em linhas gerais, 

com sentido organigramático –, revela e representa a ideia de delineamento 

– um projecto geral ‘inteiro’ –, sem espessura de paredes mas à escala. 

Permitiria, depois, ser transposto para a obra, sendo aí ‘levantado’ e 

pormenorizado nos modos que anteriormente se apresentaram. Será 

porventura testemunho de que na concepção de edifícios ou conjuntos 

arquitectónicos mais complexos, certamente se recorreria a desenhos com 

natureza similar, gerais e ‘inteiros’.

 Do que se vem referindo não se deverá concluir, portanto, que 

o desenho arquitectónico se tenha circunscrito, nas várias épocas, 

somente aos desenhos traçados nas e sobre as obras. Sabe-se, a partir 

dos testemunhos escritos e sobretudo dos contratos de obra, “(...) que a 

66 Ver HASELBERGER, Lothar. Op. cit. p.26.

67 SPENCER, Jorge. Op. cit. p.43.
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F. 75 Alçado do Palácio de Sansedoni (1340) F. 76 Fachada da Catedral de Estrasburgo (1260) 
Autor desconhecido

F. 77 Plantas, desenhos e inscrições no caderno de Villard de Honnecourt.                              
Folio 28: Lutadores, Planta de Igreja cisterciense e Cabeceira da Igreja de Cambrai. 

Folio 29: Plantas de cabeceiras de igreja.
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actividade do arquitecto implicava a utilização de desenhos com plantas 

e alçados.”68 Disso é exemplo o alçado do Palácio Sansedoni, desenhado 

por Giovanni di Agostino, que integra o contrato de obra, documento legal 

datado de 1340, descoberto por Franklin Toker.69

 Para Ana Leonor Rodrigues, esta descoberta “(...) vem mostrar 

como o desenho vai possibilitando ao arquitecto delegar com segurança 

a sua ideia construtiva, através da utilização de plantas e alçados. Temos 

claramente uma comunicação que utiliza o desenho, que ficamos a perceber 

ter sido de uso generalizado pelo arquitecto medieval, e continuada e 

desenvolvida durante o Renascimento.”70

 A questão do desenho arquitectónico não se ter cingido à obra e 

à sua produção é razão pela qual se nomeia aqui a figura de Villard de 

Honnecourt, mestre-de-obras do século XIII, célebre pelo álbum de desenhos 

que mistura caderno de viagem com manual de princípios construtivos e de 

geometria. Aquele álbum, revestido de alguns aspectos de tratado, vive 

algures entre os blocos de “(...) pequenas tábuas cobertas de uma fina 

camada de cera (...)”71 que Gregos e Romanos utilizavam e os conhecidos 

cadernos e ‘caderninhos’ de viagem de Le Corbusier, Álvaro Siza e muitos 

outros artistas. São ‘caderninhos’ com desenhos que expressam, utilizando 

novamente as palavras de Álvaro Siza, “(...) a linguagem e a memória, a 

forma de comunicar consigo (...) a construção.”72

68 RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p.133.

69  “(...) não só encontramos diversos grupos de anotações numéricas, como também salvaguardando 
as alterações feitas aparentemente de comum acordo ente arquitectos e contratador, a fachada do 
edifício corresponde ao alçado que a prevê, conforme podemos saber da reconstituição feita por 
Toker para o alçado e para a própria fachada existente do edifício Sansedoni.    Idem, ibidem, p.134 
e 135.

70 Idem, ibidem, p.135.

71 Idem, ibidem, p.30.

72 SIZA, Álvaro. O desenho como memória. In MORAIS, Carlos Campos. Op. cit. p.137.
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F. 78 Desenho do ‘Projecto B’. Atribuído a Erwin von Steinbach
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 Até ao Renascimento chegaram vestígios que permitem afirmar, 

com alguma segurança, já a existência de desenhos arquitectónicos 

– de ‘natureza intersubjectiva’ – que permitiam comunicar na e com a 

obra. Não recebemos, no entanto, indícios que nos facultem entender 

completamente como o desenho comunicava com o próprio – desenhos de 

natureza intrasubjectiva –, que mostrem os processos de ideação ou, pelo 

menos, os procedimentos da concepção projectual. O facto de não terem 

sobrevivido como processos ‘completos’73 (ou pelo menos não se terem 

encontrado até à data) não implica, como refere Ana Leonor Rodrigues, 

que tais desenhos não possam ter existido. Muitos deles poderão ter sido 

realizados, prosaicamente, em suporte efémero de chão de areia ou de 

terra, com um qualquer ‘pauzito’ ou ‘bengala’.

 Os desenhos de processo arquitectónico, encarados como simples 

instrumentos e meio transitório, sem finalidade em si mesmo, não tinham 

“(...) qualquer valor que justificassem a sua conservação.”74 Conjugado com 

estes aspectos, o custo dos suportes mais perenes, antes da chegada do 

papel, deram “(...) um forte contributo para esta efemeridade do desenho.”75

73 “As placas de barro arcádias, com os seus estudos e desenhos rigorosos precisos, atestam que 
já em tempos idos existia uma desenvolvida cultura do Desenho. [...] O desenhador esboça a sua 
ideia prévia sobre o barro, primeiro com linhas finas, podendo assim alterar esse desenho até à sua 
apresentação final”    JOACHIM, Heisel apud RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p.128.

74 REMELHE, Emílio. Op. cit. p.53.

75 Idem, ibidem.
O papel como material, como refere Ana Leonor Rodrigues, remonta à China (entre 206 a.C. e 
220 d.C.). Seria aí utilizado para embrulhar medicamentos e não para desenhar ou escrever. Para 
a cultura ocidental “(...) o papel é o suporte cuja existência está frequentemente associada ao 
desenho, e o seu aparecimento, divulgação e características estão directamente ligados à própria 
História do Desenho. 
Do séc. VI até ao séc. XIV o pergaminho (uma pele de animal esticada e tratada até ficar fina e lisa) 
é um suporte muito usado, embora no Egipto o papiro fosse o material mais frequente desde o séc. 
IV a.C. (as folhas da planta, com o mesmo nome, secas e esticadas). É à introdução na Europa, 
pelos Árabes, de um material feito a partir da suspensão polposa de fibras vegetais, mais tarde 
secas sobre uma rede e tomando a forma de lâminas finas, o papel, que está associada a acção de 
desenhar como hoje a conhecemos.”    RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p.29.
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F. 79 Sequência de esboços de Miguel Ângelo (desde o ‘primo schizzo’) para a fachada da Igreja de San Lorenzo
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 Mesmo no Renascimento, período do qual nos chegaram (à data) 

os primeiros desenhos em papel deste tipo, muitos foram destruídos, o que 

aliás Vasari nos dá conta numa passagem da sua obra As vidas dos mais 

excelentes arquitectos, pintores e escultores, referindo-se a Miguel Ângelo: 

“(...) pouco antes da sua morte ele queimou um grande número dos seus 

desenhos, esquissos e cartões, a fim de que ninguém visse o seu esforço 

e as dúvidas do seu génio.”76 

 Do que vem sendo exposto pode concluir-se que não será verosímil 

aceitar que (até ao Renascimento ou à Alta Idade Média, como sugerem 

alguns autores) tivesse sido possível atingir tais níveis de sofisticação, 

perfeição e complexidade distributiva, construtiva, formal e estilística, sem 

a utilização complementar e concertada de desenhos de comunicação com 

o próprio – de ideação – e de comunicação com a/na obra – de execução. 

Pode deduzir-se ainda que, no longo período histórico que referi, foi 

recorrente associar ao desenho arquitectónico outras formas de linguagem 

conexas – verbal, escrita, matemática. Essa conjugação vem permitindo 

não só comunicar com e na obra, como também com clientes e instituições, 

cumprindo geralmente funções de natureza legal e contratual.

 Contudo, o desenho é o instrumento e o meio mais preciso e 

precioso que permite ao arquitecto ‘escrever’ o projecto e, simultaneamente, 

o modo mais adequado para ‘falar’ de arquitectura. Sentido semelhante 

podemos ler nas palavras de Leonardo da Vinci: “Ó escritor, com que letras 

escreverás tu e com que perfeição a forma inteira como o faz o desenho 

(...) quanto mais minuciosamente descreveres mais confundirás a mente 

76 VASARI apud BISMARCK, Mario. Desenhar é o Desenho. In AA.VV. Op. cit. p.58.
Para Mário Bismarck, “(...) os desenhos destruídos por Miguel-Angelo no final da sua vida, 
possivelmente, não os seus “melhores” desenhos, mas, inevitavelmente, os seus desenhos mais 
verdadeiros.”    Idem, ibidem.
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F. 80 Esboço da fachada de San Lorenzo. 
Miguel Ângelo

F. 81 Estudos para túmulo do Papa Médici no coro de San Lorenzo. 
Miguel Ângelo

F. 82 Estudo para colunas de San Lorenzo. Miguel Ângelo

F. 83 Maqueta em madeira da fachada de San Lorenzo
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do leitor e mais o afastarás do entendimento da coisa descrita. Portanto é 

necessário desenhar e descrever.”77 Ana Leonor Rodrigues corrobora este 

entendimento ao afirmar que o discurso do arquitecto não pode cingir-se ao 

discurso verbal, porque “(...) não existem palavras ou frases que substituam 

aquilo que são evidências visuais ou geométricas; assim, certos aspectos 

estruturais do desenho são precisamente o que permite a comunicação do 

pensar e do conceptualizar  arquitectónico.”78 Ainda assim, não se trata de 

defender o desenho como a única forma de comunicação em arquitectura.79

 

 Lê-se em vários autores a ideia de que é durante a Alta Idade Média 

e o Renascimento que se constrói e desenvolve uma tradição, um modo 

específico de utilizar o desenho arquitectónico como hoje o conhecemos – 

ou melhor: como o conhecíamos até ao ‘advento do desenho digital’.

 O Renascimento consolidou o desenho como instrumento 

(aparentemente autónomo) do processo de ideação e concepção 

arquitectónica e estabeleceu novas bases para o entendimento do 

arquitecto enquanto intelectual. O desenho dos arquitectos desenvolveu-

se segundo codificações com “(...)carácter mais abstracto e geometrizante 

(...)”80 aproximando-se “(...) naturalmente de um tipo de elaboração mais 

77 “O scrittore, com quali lettere scriverai tu con tal perfezione la intera figurazione qual fa il disegno 
(...) quanto più minutamente descriverai, tanto più confonderai la mente del lettore e più lo rimoverai 
dalla congnizione della cosa descrita. Dunque è necessário figurare e descrivere.”
Anotação de Leonardo da Vinci num dos seus cadernos de anatomia. In Scritti scelti di Leonardo in 
Vinci. A cura di Anna Maria Brizio. Turim: UTET, 1952, p.508

78 RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p.54.

79 “A questão que se levanta não é a de defender contra tudo o desenho como uma comunicação 
fundamental, em arquitectura, mas antes constatar que é muitas vezes o desenho que influencia 
directamente escolhas estilísticas e soluções arquitectónicas. É ainda desenhando que muitas 
vezes a ideia começa a tornar-se evidente para o seu próprio autor; é ao desenhar que o arquitecto 
pode ver o que está a pensar.”    Idem, ibidem, p.188.

80 Idem, ibidem, p.185.



82

F. 84 Esquiço perspéctico do baldaquino para San Lorenzo. 
Miguel Ângelo

F. 85 Desenho de estudo para a Basílica de São Pedro. Rafael
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matemática e científica”81, elevando o desenho à categoria de “(...) arte/

ciência superior (...)”82, que “(...) define o carácter eminentemente intelectual 

do trabalho do arquitecto na produção de edifícios.”83 O aprofundamento da 

normalização dos códigos de notação rigorosa dos desenhos permitiu-lhe 

ainda, no entendimento de Wolfgang Lotz84 e Paolo Belardi85, gerir a obra à 

distância, por ‘controlo remoto’.

 Era comum recorrer a desenhos, esboços e esquemas 

demonstrativos juntamente com instruções contidas em cartas. Esta forma 

de comunicação foi largamente usada durante o Renascimento por Leon 

Battista Alberti, Raffaello, entre outros, quando tinham de dirigir várias obras 

simultaneamente. “Isto configura a necessidade de haver instrumentos 

impessoais de comunicação à obra, pré-definições arquitectadas, 

perceptíveis e registadas, que suportassem a ausência do autor. Assim se 

dramatizou a importância do projecto como instrumento fundamental para a 

execução da obra”86, por oposição ao velho mestre medieval que “(...) dava 

indicações no terreno, apontava na pedra as linhas de corte, riscava na 

terra os alinhamentos, estava ali dando indicações continuadas às dúvidas 

que constantemente podiam surgir.”87

 A separação entre concepção e construção, a elevação do 

desenho à categoria superior de arte/ciência e a consolidação do trabalho 

81 Idem, ibidem.

82 Idem, ibidem.

83 SPENCER, Jorge. Op. cit. p.53.

84 LOTZ, Wolfgang. Studies in Italian Architecture. Massachusetts: MIT Press, 1977.

85 BELARDI, Paolo. Disegno Architettonico e Remote Control nelle Istruzioni Epistolari di Galeazzo 
Alessi. In Il Disegno di Progetto dalle Origini a tutto il XVIII Secolo. Roma: Università degli Studi «La 
Sapienza», 1993.

86 TAVARES, Domingos. O Lugar do Desenho no Ensino da Arquitectura. In AA.VV. Os Desenhos 
do Desenho, nas Novas Perspectivas sobre Ensino Artístico. Porto: Faculdade de Psicologia e de 
Ciências da Educação da Universidade do Porto, 2001, p.127.

87 Idem, ibidem.
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F. 86 Apresentação da Virgem no Templo. 
Taddeo Gaddi (séc. XIV)

F. 87 Estudo perspéctico preparatório para a pintura Adoração dos Magos. Leonardo da Vinci

F. 88 Esboço perspéctico para Igreja de Windsor 
Castle. Leonardo da Vinci

F. 89 Esboços para edifício de planta 
centrada. Leonardo da Vinci
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do arquitecto num plano eminentemente intelectual torna-se explícita 

na definição de projecto arquitectónico, que Alberti estabeleceu no seu 

Tratado De Re Aedificatoria: “Daí resulta que um traçado (lineamentum) é 

um desenho determinado que foi concebido no intelecto, executado com o 

auxílio de régua e esquadro e realizado com o coração e o intelecto de um 

homem instruído.”88

 Durante o Renascimento o desenvolvimento dos conhecimentos 

da óptica (que, segundo Hecht89, teriam sido preservados e aprofundados 

pelos Árabes após a queda do Império Romano do Ocidente) contribuíram 

de forma importante para o seu estudo e permitiram estabelecer o método 

perspéctico linear.90 Apesar deste ser já conhecido e utilizado de forma 

arcaica anteriormente, só nesta época viria a ser sistematizado enquanto 

método de representação matematicamente exacto, alegadamente por 

Filippo Brunelleschi, que “(...) mais tarde Alberti terá fixado no seu Tratado 

De Pictura”91, por considerá-la uma ‘coisa de pintores’.

 Para os arquitectos, a perspectiva era, geralmente, utilizada de uma 

forma menos rigorosa e mais espontânea, em esquiços perspécticos que 

permitiam a visualização expedita e complementar de aspectos volumétricos 

e espaciais particulares ou globais do projecto. Temos em Leonardo da 

Vinci e Miguel Ângelo exemplos paradigmáticos desta afirmação. Bastará 

observar os esboços perspectivados dos interiores da Igreja de Windsor 

88 RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p.184.

89 HECHT, Eugene. Óptica. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1991, p.1.

90 “A perspectiva é, para o desenho, uma das mais interessantes invenções da geometria. A partir da 
observação de como parece funcionar o sentido da visão foram-se sistematizando as regularidades 
referentes às ilusões desse mesmo sentido, e daí criou-se um código de representação da realidade 
que, por vezes, parece mesmo reproduzir aquilo que os olhos podem ver.”    RODRIGUES, Ana 
Leonor. Op. cit. p.106.

91 SPENCER, Jorge. Op. cit. p.51.
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F. 90 Planta em pergaminho para Basílica de São Pedro. Bramante (1505)

F. 91 Vista perspéctica de cúpula. Piero della Francesca

F. 92 Corte da Basílica de San Petronio, Bolonha. 
Baldassare Peruzzi

F. 93 Alçado da Basílica de São Pedro. 
Antonio Sangallo, o Jovem.
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Castle ou de San Lorenzo, respectivamente.92

 Enquanto ferramenta ao serviço da concepção arquitectónica e da 

sua comunicação – com o próprio e com os outros –, o valor da perspectiva 

reside sobretudo nas possibilidades que concedeu (e concede) ao arquitecto 

de entender e representar o espaço/forma e na “(...) capacidade de abrir a 

profundidade espacial sobre o plano.”93

 A questão da profundidade espacial na folha de desenho será 

também procurada e desenvolvida nos desenhos de notação rigorosa – 

plantas, cortes e alçados à escala –, com a utilização recorrente de sombras 

e manchas de sépia aguarelada: não só expressam hierarquias de leitura 

dos primeiros planos até aos vários planos de fundo, como reforçam a leitura 

volumétrica, entregando a estes desenhos um carácter artístico evidente. 

A este carácter não será estranho o facto de aqueles desenhos terem sido 

feitos por Humanistas do Renascimento – ‘homens completos’ –, que além 

de serem arquitectos, eram também, geralmente, pintores e escultores. 

 A estética e tradição associada a este tipo de registos foi sendo 

desenvolvida e transmitida nas ‘oficinas’ e pelos vários mestres, perdurando 

aquela ‘raiz’ até e durante o ensino das Beaux-Arts.94

92 “Também Bramante no seu esquisso para S. Pedro em Roma, assume de um modo evidente 
esta nova aproximação ao modo de projectar. O seu conhecido desenho para S. Pedro, acumula 
numa mesma folha apontamentos da planta, bem como apontamentos perspécticos rápidos e 
parcelares. É significativo o facto de a página ser constituída por diversos bocados de papel grosso, 
colados uns nos outros, aparentemente num esforço de acompanhar a dinâmica de um processo 
de desenho que não adivinhava, no início, onde poderia chegar. Os apontamentos perspécticos que 
coloca nas margens deste desenho, tão semelhantes aos que ainda hoje em dia tantos arquitectos 
contemporâneos fazem, são claramente o resultado do momento do projecto e não ilustrações 
acrescentadas posteriormente.”    SPENCER, Jorge. Op. cit. p.48.

93 RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p.109.

94 Nota do autor: No caso da ‘Escola do Porto’, o espólio de desenhos do arquitecto Marques da 
Silva é representativo da tradição das Beaux-Arts. 
O curso de Arquitectura nesta escola separou-se oficialmente em 1967 dos cursos de Pintura e 
Escultura, continuando no entanto a partilhar com aqueles, até quase finais da década de oitenta do 
século passado, as mesmas instalações em S. Lázaro.
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F. 94 Esboço de Duomo de Milão. Leonardo da Vinci

F. 95 Esboço com a primeira planta para a 
Sacristia Nova. Miguel Ângelo

F. 96 Planta para San Giovanni.Miguel 
Ângelo

F. 97 Planta para San Giovanni. 
Miguel Ângelo

F. 98 Planta para San Giovanni. 
Miguel Ângelo
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 Retomando a reflexão anterior, se são importantes os desenhos 

de notação rigorosa e a qualidade estética que lhes é inerente, o período 

Renascentista testemunha e consagra, ainda ou fundamentalmente, o 

desenho de processo conceptual – o desenho de comunicação do seu 

autor consigo mesmo no acto criativo de o fazer – o esboço.

 Para vários autores, o esboço apresenta-se como um tipo 

de desenho arquitectónico capaz de registar e descrever (com maior 

destreza, espontaneidade e liberdade) representações mentais, permitindo 

despoletar, expandir e amplificar as reflexões e ideias de quem os executa. 

Na media em que possuem um carácter eminentemente desordenado, 

instável e exploratório, de procura repetida, constituem uma verdadeira e 

genuína expressão da ‘coreografia do pensamento’ dos seus autores, “(...) 

fazendo-nos penetrar quase sem filtros num mundo secreto e privado (...)”95

 O esboço encerra em si mesmo uma qualidade paradoxal pertinente 

apontada por Jorge Spencer, que consiste na fomentação da ambiguidade 

para assim obter uma redução da incerteza, uma definição mais precisa.96

  Destes aspectos resulta que este tipo de desenhos, no essencial, 

não são muito distintos dos que muitos arquitectos contemporâneos 

95 SPENCER, Jorge. Op. cit. p.164.

96 (...) o objectivo último de um desenho exploratório, como aliás de qualquer desenho de estudo, 
é o de reduzir a ambiguidade inerente ao trabalho de concepção em arquitectura. No entanto, como 
veremos adiante, parte do impulso que leva à descoberta de novos significados reside na gestão dessa 
mesma característica – a ambiguidade. Na verdade, nas primeiras fases do trabalho de concepção, 
cada vez que se inicia ou se reformula um desenho exploratório, ele deve ser suficientemente 
ambíguo para poder atrair, integrar e reter nova informação proveniente da experiência cognitiva do 
arquitecto, à medida que o desenho desenvolve o processo de esquematização. 
Assim, se por um lado é o próprio acto da constituição de um desenho de estudo que é gerador de 
ambiguidade, é também da subsequente transformação desse desenho que resulta a resolução 
daquela ambiguidade, daí resultando finalmente a progressiva redução da incerteza associada ao 
acto de resolução de um problema arquitectónico. Donde resulta um curioso paradoxo subjacente 
a todo este processo: a utilização da ambiguidade como modo de redução da incerteza.    Idem, 
ibidem, p.249.
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F. 99 Fantasia Architettonica. Gian Battista Piranesi F. 100 Cenotáfio de Newton. Étienne-Louis Boullée. 

F. 101 Casa para guardas. Claude Nicolas Ledoux

F. 102 Casa para lenhadores. Claude Nicolas Ledoux F. 103 Plan Voisin. Le Corbusier

F. 104 Cità Nuova. Antonio Sant’Elia F. 105 Cità Nuova. Antonio Sant’Elia
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realizam ainda hoje na sua prática.97

 Na história da prática desenhatória, existe, ainda, uma família de 

desenhos sui generis apelidados de ‘utópicos’ e de ‘manifestos’ (ambos não 

construídos), que abrem e alargam o âmbito do debate e do pensamento 

disciplinar, ao darem visibilidade a novas possibilidades formais e espaciais 

que a construção, em alguns casos, no momento não pode realizar e mostrar: 

representam um corpo especulativo, um discorrer gráfico que aprofunda 

o fazer arquitectura.98 Dos múltiplos exemplos que se poderiam referir, 

pelo seu alcance e influência que imprimiram em sucessivas gerações 

de arquitectos, salientam-se: Giovanni Battista Piranesi, Étienne-Louis 

Boullée, Claude-Nicolas Ledoux (todos do século XVIII), Antonio Sant’Elia 

(desenhos ‘manifesto’ para a Città Nuova – futurismo), Le Corbusier (Plan 

Voisin para Paris – 1922-1925, Plan Obus para Argélia – 1932), irmãos 

97 As grandes diferenças não se encontrarão tanto na substância mas mais nos aspectos aparentes, 
na ‘maneira’ em que cada autor assenta e referencia as suas práticas desenhatórias. A título de 
exemplo vejam-se, de entre tantos outros, os esquiços tremidos à moda de Alvar Aalto (nos quais 
muitos arquitectos e alunos se inspiravam mostrando, retoricamente por vezes, mais hesitações 
do que aquelas que realmente tinham) ou os desenhos à ‘la Siza’ que rapidamente se terminavam, 
envolvendo-os em ‘aureolas de santo’.

98 “Existem, porém, outros dois grupos ou famílias, sempre referidas à arquitectura, que extrapolam 
o carácter mais utilitário, usando o desenho como modo paralelo ao discurso (mesmo que lhe 
encontremos sentidos por vezes mais transcendentes, é sempre um sentido utilitário que prevalece).
Referimo-nos então aos desenhos que são feitos sem nunca terem a finalidade de ultrapassar a 
bidimensionalidade do suporte. São estes os desenhos utópicos que apresentam possibilidades 
conscientemente não exequíveis de construção espacial, quer por inexistência de materiais e 
tecnologias que, ao tempo, o permitissem – como é o caso, por exemplo, dos desenhos de um Boullée 
–, quer porque aquilo que postulam não tem uma existência possível no espaço tridimensional dos 
corpos como, por exemplo, também o são as invenções surrealizantes de um Kiesler.
Uma última família de desenhos feitos por arquitectos, e quiçá não menos interessante, é a daqueles 
que, usando e nunca abandonando a expressão gráfica, trazem para o âmbito do discurso não verbal 
a discussão arquitectónica. Um dos aspectos mais curiosos deste grupo é que, embora existindo 
apenas como desenhos, têm uma capacidade argumentativa e afirmativa tal, que influenciam não o 
desenhar mas o fazer arquitectura, com a mesma força de um qualquer tratado ou manifesto.
Assim, enquanto temos um corpo teórico que analisa e discute a Arquitectura e o seu fazer em 
manuais, tratados e historiografias várias, existe paralelamente um corpo especulativo gráfico que 
de igual modo e com a mesma incidência aprofunda e discute o fazer arquitectura.” 
RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p.206.
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F. 106 Narkomtiazhprom. Irmãos Vesnin F. 107 Fotomontagem de Wolkenbugel. El 
Lissitzky

F. 108 Broadacre City. F.L.Wright F. 109 ‘The Walking City’. Archigram

F. 110 ‘Clusters in the Air’. Arata Isozaki F. 111 ‘The Continuous Monument’. Superstudio

F. 112 Friedrichstrasse. Mies 
van der Rohe

F. 113 Proposta para Chicago 
Tribune. Adolf Loos

F. 114 Proposta para Chicago 
Tribune. Bruno Taut
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Vesnine e El Lissitzky (propostas de construtivismo russo), Frank Lloyd 

Wright (Broadacre City – 1935). Mais recentemente, já na década de 

sessenta do século passado, temos o grupo inglês Archigram, o Movimento 

Metabolista Japonês e os grupos italianos Superstudio e Archizoom, entre 

outros.99

 Não sendo esse o seu propósito original, muitos desenhos 

realizados para concursos tornaram-se autênticos manifestos dos ideais 

arquitectónicos dos seus autores. São disso exemplo o arranha-céus 

transparente de Mies van der Rohe para a   e as propostas de Adolf Loos e 

Bruno Taut para o concurso da sede do Jornal Chicago Tribune (1922).

 A estabilização do sistema de representação gráfica ocorreu, como 

vimos, durante o Renascimento. Posteriormente, quando as descobertas 

de Gaspard Monge foram adaptadas aos desenhos de notação rigorosa 

dos arquitectos, alteraram a sua ‘estrutura’, dotando-os de um código 

geométrico específico que permitiu aperfeiçoar e acentuar a sua natureza 

técnico/científica. A sua aplicação consolidou ainda mais o rigor e a precisão 

que esta forma de expressão gráfica já evidenciava.

 Essa codificação permitiu que os desenhos arquitectónicos de 

notação rigorosa equivalessem a uma ‘escrita’ inequívoca.

 Com um método aparentemente simples, de dupla projecção 

ortogonal, Gaspard Monge facultou aos arquitectos a possibilidade de 

representarem qualquer ponto ou objecto no espaço. A sua obra Géométrie 

Descriptive é particularmente importante para o ensino e para a prática do 

ofício porque os seus princípios permitem:

99 Nos desenhos ‘manifesto’ e ‘utópicos’ pode ler-se um certo carácter de ‘ficção científica 
arquitectónica’. No cinema encontramos aproximações paralelas em Metropolis, de Fritz Lang 
(realizado em 1927), passado num cenário urbano futurista distópico.
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F. 115 Géométrie Descriptive. Gaspard Monge

F. 116 Esboço do Edifício Allianz

F. 117 Desenho em computador do Edifício Allianz



95

“1. fornecer métodos para representar numa folha de desenho que 

só tem duas dimensões todos os corpos naturais que têm três;

2. dar a maneira de reconhecer, a partir de uma descrição exacta, 

as formas dos corpos e de deduzir todas as verdades que resultam 

quer da sua forma, quer da sua posição respectiva.”100

 O desenho arquitectónico vem sofrendo importantes alterações/

evoluções iniciadas com a introdução e uso generalizado do computador e 

tecnologias associadas, no trabalho e prática corrente dos arquitectos.

 Jorge Spencer identificou na sua tese três posturas quanto ao 

significado e à importância da utilização deste instrumento e meio na 

actividade projectual. Uma é claramente favorável, outra expressa sérias 

reservas e uma terceira mantém-se neutra. “Para os primeiros, com 

o aparecimento da prática informática, abriu-se uma nova era na qual 

quem se recuse a utilizar este instrumento, ficará irremediavelmente 

ultrapassado por aqueles que o fazem. Os segundos consideram-nos 

uma mera ferramenta, refúgio de técnicos minuciosos sem capacidade de 

reflectir a outro nível, não servindo para nada se não for acompanhada de 

um profundo conhecimento da técnica e da cultura arquitectónica e incapaz 

de poder substituir um arquitecto experiente e treinado. Por sua vez, os 

terceiros, limitam-se a esperar sem tomar posição, a resposta a perguntas 

como: Para que pode servir o computador? Como pode modificar a nossa 

compreensão do sentido da nossa disciplina? Em que tipo de mudanças, 

no que diz respeito à estrutura organizativa da profissão, se pode traduzir 

esta nova técnica?”101

100 ROMANO, Ruggiero (dir.). Enciclopédia Einaudi. Vol.25 Criatividade – Visão. Lisboa: Imprensa 
Nacional – Casa da Moeda, 1992, p.336.

101 SPENCER, Jorge. Op. cit. p.179 e 180.
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 Estas posições têm-se disseminado e contaminaram a didáctica 

do ensino da arquitectura, trazendo para este campo o debate desta 

problemática. Neste cenário ganham sentido as perguntas de Joaquim Vieira: 

“Como é que aprenderemos se não fazemos? Como alimentamos o nosso 

“software”? Qual é a natureza e a qualidade dessa experiência mediatizada 

e virtualizada? O que é que no futuro vai ser preciso saber para fazer 

imagens? (...) A questão que sentimos no ar é a de saber se o computador 

pode vir a tornar desnecessário saber desenhar, aprender a desenhar? 

Saber produzir imagens pelo computador vai ser uma necessidade para 

comunicar e para ter emprego.”102 Servindo-se da afirmação de um dos 

gurus do desenho assistido por computador, Joaquim Vieira ‘responde’: 

“(...) o computador nunca poderá destronar o lápis que além de simples 

é muito barato. Ele referia-se à capacidade de representação de imagens 

num processo projectual.”103

 Em sentido complementar, Jorge Spencer propugna que uma 

didáctica que se apoie no computador estabelece “(...) uma relação 

totalmente diferente da didáctica que privilegia o desenho, do estar sentado 

a desenhar, que é simultaneamente pensar a realidade, lê-la e ser parte 

dela.”104

 Assim sendo, o ensino do desenho arquitectónico terá, face à 

velocidade e à permanente evolução tecnológica, que estar aberto a esta 

nova realidade e questionar-se sobre os actuais modelos de representação 

e, por conseguinte, sobre os modelos de ensino que pratica. Todavia, sejam 

102 VIEIRA, Joaquim. Notícias sobre o desenho em 2025. In AA.VV. Os Desenhos do Desenho, 
nas Novas Perspectivas sobre Ensino Artístico. Porto: Faculdade de Psicologia e de Ciências da 
Educação da Universidade do Porto, 2001, p.109.

103 Idem, ibidem, p.109.

104 SPENCER, Jorge. cit. in BORGES, Pedro Maurício. Didáctica: os suportes operativos. In AA.VV. 
Joelho #04, Coimbra: Departamento de Arquitectura FCTUC, 2012, p.51. 
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“(...) quais forem os caminhos que a tecnologia actual imprima ao modo de 

arquitectar, não obviam a que a Arquitectura e a actividade do arquitecto, 

como hoje a definimos, estejam intrinsecamente associadas à sua relação 

com o acto de desenhar e as possibilidades comunicativas específicas que 

mutuamente se foram inventando.”105

 O ‘computador’ enquanto ferramenta e meio amplia as capacidades 

da visualização e da ideação arquitectónica. As possibilidades da 

imaginação, no espaço mental, aumentam no ‘mundo virtual’, acabando 

por vezes por se aproximarem do sentido ‘utópico’ e de ‘manifesto’, ao 

expressarem ‘não possibilidades’ edificatórias (por razões económicas, 

tecnológicas e estruturais).

 Considera-se frequentemente, de forma genérica e pouco assertiva, 

talvez por desconhecimento dos últimos avanços tecnológicos, que, neste 

tipo de desenho, o gesto não produz directamente e sem ‘intermediação’ 

o seu próprio efeito. Aqui estar-se-á tão somente a falar da utilização mais 

corrente que se faz desta ferramenta: associação de computador, teclado, 

rato e software de desenho. Nestes casos, a fase de concepção fica, 

geralmente, ainda reservada aos esquiços e esboços manuais e autorais 

(de natureza intrasubjectiva). Estes primeiros actos desenhatórios instituem 

“(...) os valores essenciais de projecto, sobre o qual se desenvolve o desenho 

computorizado”106, que se traduz em desenhos de notação rigorosa. Após 

a sua impressão poder-se-á riscar novamente sobre eles, originando 

desenhos ‘híbridos’, que condensam e incorporam simultaneamente no 

mesmo suporte – folha – uma aproximação computacional de carácter 

paramétrico/vectorial (tecnológica) com uma aproximação háptico/

105 RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p.241.

106 VIEIRA, Joaquim. Op. cit. p.110.
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sensorial (manual). Este processo poderá ser executado repetidamente até 

à obtenção da definição precisa da resposta ao problema – o projecto de 

arquitectura.

 Relativamente à manualidade dos primeiros desenhos do processo 

projectual, refira-se que já existem ‘ferramentas’ que permitem recriar ou 

mimetizar fielmente o acto de pegar no lápis ou na caneta – o gesto manual 

do desenhar – nestes casos, sobre um suporte ou folha digital.107 Temos 

assim dois tipos de periféricos108 que possibilitam a realização de desenhos 

digitais à ‘mão levantada’ (esboços, esquiços): as mesas gráficas e as 

superfícies digitais interactivas.109

 As primeiras permitem o desenho directo sobre um suporte 

interactivo mas a sua visualização não é directa, o autor necessita de fixar 

o seu olhar noutro periférico – o monitor do computador – onde o desenho 

vai surgindo. Parece que se desenha mas, na verdade, o gesto é traduzido, 

codificado e depois descodificado pelo software que o exibe. O desenho 

não existe, portanto, no sentido em que um risco feito à mão existe, sem 

intermediação, mas aproxima-se.

 Por outro lado, as superfícies digitais interactivas, onde à 

semelhança das anteriores se desenha com uma caneta sensível a milhares 

de níveis diferentes de pressão, são o periférico que melhor reproduz o acto 

107 A questão da execução manual de modelos à escala – maquetas – começa também a colocar-
se com pertinência após o aparecimento e disseminação crescente das impressoras 3D.

108 Periféricos são equipamentos ou acessórios ligados ao computador que enviam para aquele ou 
recebem daquele informações.

109 O ‘eye-tracking’ é uma outra tecnologia recente – periférico – que permite o controlo do 
computador pelo olhar. Prescindindo do uso do teclado ou rato, coloca-se num monitor um sensor 
infravermelho que reflecte nos olhos do utilizador. Conforme a reflexão, o sistema calcula o ponto 
exacto da visão utilizando um padrão geométrico. Uma vez calculado, esse ponto pode ser visto 
no monitor e através dele é possível controlar o interface através de ‘botões gráficos’. Este sistema 
tem sido testado principalmente em pessoas com problemas de paralisia, nomeadamente para a 
escrita de textos, todavia as possibilidades de utilização que encerra são numerosas, podendo vir 
até futuramente a ser utilizada no domínio do desenho.
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de desenhar e os movimentos que a mão realiza. Ao contrário daquelas, 

permite a transposição e a visualização directa e sem intermediação do 

que se está a fazer.

 Estes periféricos, contudo, não permitem (nem existem, que 

conheçamos, softwares cujo interface o permita) esquiçar, realizar desenhos 

de notação rigorosa e, sobre estes, voltar a esquiçar, (re)produzindo os 

‘desenhos híbridos’ que o processo projectual exige.

 Aparentemente, do ponto de vista da concepção (comunicação 

intrasubjectiva – com o próprio), a natureza dos procedimentos percorre 

o mesmo sentido – do esboço (ambíguo) para o desenho de notação 

rigorosa (preciso) –, independentemente de se usar um suporte de papel 

ou digital. Já do ponto de vista da comunicação do projecto e da construção 

(comunicação intersubjectiva – com os outros), o desenho digital amplia 

largamente as possibilidades até à apresentação de realidades virtuais 

em forma de imagens renderizadas realistas e animações ‘fílmicas’ que 

permitem mostrar o projecto contextualizado e ‘humanizado’ na sua quase 

totalidade (por dentro e por fora).

 O desenho digital faculta uma inquestionável flexibilidade que 

permite fazer e refazer hipóteses com enorme rapidez de resposta, rigor e 

precisão da grafia (muito superior à do desenho manual de notação rigorosa). 

Estes aspectos vêem-lhe conferindo, no processo projectual, uma natureza 

de ‘serviço operacional’, mais ligada aos aspectos de verificação, testes e 

ajustamentos, à escala, das diversas hipóteses em desenvolvimento e às 

fases de comunicação com clientes, instituições, contratuais e com a obra 

(projectos de execução).

 Para muitos, nos quais me incluo, o desenho digital não substitui a 

abordagem do ‘desenho à mão’, artesanal, com os seus tempos, ritmos e 
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prazeres próprios.

 A sua natureza de ‘área de serviço’ e os seus aspectos de 

flexibilidade, rapidez e rigor da grafia são preciosos e permitem prolongar 

‘ao limite’, quase até à hora da impressão da versão final, alguma 

ambiguidade aberta, permitindo ainda que possam ocorrer em simultâneo 

várias hipóteses/soluções para um mesmo problema, ‘concluídas e prontas’ 

a imprimir. Neste sentido poder-se-á afirmar que permitem aumentar o 

tempo de maturação dos esboços.

 Sabendo da importância inquestionável da escala no processo de 

comunicação do projecto (com o próprio e/ou com os outros), os suportes 

digitais têm, contudo, para quem neles desenha, uma grande lacuna: o 

facto da escala dos seus desenhos só ser plenamente perceptível após a 

sua impressão. No suporte digital, o desenho tem todas as escalas mas, 

paradoxalmente, não permite ler nenhuma. Talvez por esta razão seja 

ainda hoje para muitos arquitectos, na fase de concepção, insubstituível a 

utilização do ‘desenho à mão’ à escala .

 Este longo processo com cerca de cinco milénios de consolidação 

do desenho arquitectónico, apresenta uma certa transferência do arquitecto 

realizador de obras para o fazedor de projectos ou de outras criações 

intelectuais; e, mais recentemente, um certo afastamento da manualidade 

e da materialidade do desenho.

 Se coubesse, numa prova desta natureza, algum sentido de humor, 

talvez me atrevesse a fazer uma pequena caricatura das relações do 

arquitecto com os suportes/instrumentos de desenho e com a (produção 

da) obra. Dir-se-ia, em plena consciência dos perigos que todas as 

generalizações encerram (ainda mais tratando-se de um intervalo de tempo 

tão extenso), que:



106

F. 131 Os três construtores. Dictionnaire raisonnée de l’architecture 
française. Viollet-le-Duc.

F. 132 Le Corbusier em obra

F. 133 Fernando Távora em obra F. 134 O autor em obra



107

- até ao Renascimento o arquitecto foi, sem dúvida, um ‘intelectual 

desenhador’ que sujou frequentemente as mãos e o calçado na 

obra e, em alguns períodos/casos, também as vestes;

- após o Renascimento e até ao advento do ‘desenho digital’, o 

arquitecto tem sido um ‘intelectual desenhador’ de camisa lavada, 

mãos sujas da tinta e da grafite dos seus desenhos e com sapatos 

sujos com pó de obra;

- os arquitectos da ‘era digital’ serão ‘intelectuais desenhadores’ de 

camisa lavada, muitos deles já de mãos limpas e, em muitos casos, 

sem poeira de obra nos sapatos.110

 Verifica-se, em síntese, um pendor para o afastamento da 

manualidade do desenho e da obra, o que não quererá todavia dizer, 

um certo lavar daí as suas mãos. Até porque as tecnologias permitem 

actualmente a ‘presença ausente’ do arquitecto na obra.

2.6. UM ESBOÇO DO ESBOÇO ARQUITECTÓNICO

 Para a maioria dos arquitectos contemporâneos é consensual 

a utilização de ferramentas digitais pelos seus escritórios no âmbito da 

produção de desenhos arquitectónicos que permitem a comunicação com 

os outros – desenhos de notação rigorosa. Quanto ao seu uso no âmbito da 

elaboração de desenhos arquitectónicos de comunicação com o próprio – 

esboços –, a questão já não se apresenta tão pacífica. Neste caso, apesar de 

ainda não possuirmos distanciamento temporal suficiente, vislumbram-se já 

três posturas: a daqueles que as recusam porque preferem a manualidade 

110 Jorge Spencer considera na sua tese de doutoramento que foi a partir do Renascimento que o 
arquitecto se tornou “(...) um criador intelectual de “mãos limpas”(...)”    SPENCER, Jorge. Op. cit. 
p.54) 
Entendo o sentido metafórico da expressão empregue, todavia a sua tradução, em sentido literal, só 
terá ocorrido mais recentemente com alguns (cada vez mais numerosos) arquitectos da ‘era digital’.
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do acto desenhatório; a daqueles que não as usam mas gostariam (não 

fosse o custo ainda relativamente elevado dos periféricos necessários para 

o efeito); e a postura daqueles que, sendo entusiastas, já as utilizam (ainda 

uma minoria).

 Actualmente “(...) não podemos ter a certeza de que o desenho, 

este gesto de deixar a mão escrever formas num papel, será sempre 

associado à própria génese do acto de projectar.”111 Podemos contudo, 

com a segurança que vários milénios de prática de esboços arquitectónicos 

alicerçam, prognosticar112 que a questão não residirá no tipo de suporte 

ou instrumento empregues (que são, como vimos, volúveis), mas no seu 

carácter, natureza e propósito que permanecem inalterados no tempo e 

que continuarão a compreender e possibilitar a heureca113 – ‘a descoberta 

enquanto se procura’114 – que alavanca a concepção projectual.

 A palavra esboço (do grego antigo σχέδιος - schedios “temporário”) 

significa para muitos arquitectos a forma transitória e os seus muitos 

sinónimos: esquiço, borrão, debuxo, traçado ou delineamento, esquema, 

croqui, ...

111 RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p.120

112 “Fazer futurologia é muito difícil, especialmente se for sobre o futuro.”    VIEIRA, Joaquim. Op. 
cit. p.105 
“Parece seguro poder afirmar que os arquitectos da Antiguidade Clássica projectavam as suas 
construções quer com o auxílio de maquetas, quer com uma grande adaptabilidade às condições 
finais impostas pelo terreno ou por outras alterações como seja a própria vontade de quem 
encomenda, o que implica que os desenhos nunca eram definitivos mas teriam muito mais o carácter 
de esquissos.”    RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. 123.

113 Para aprofundamento desta questão ver tese de doutoramento Jorge Spencer, Aspectos 
Heurísticos dos Desenhos de Estudo no Processo de Concepção em Arquitectura. Lisboa, 2000.

114 “Picasso referiu-se diversas vezes, como autor clássico e como grande desenhador ao método 
de criação. Dizia lapidarmente “Eu não procuro, encontro.” Esta afirmação é tipicamente artística e 
foi feita contra as correntes intelectualistas que se desenvolveram neste século. Quer isto dizer que 
não há procedimentos analíticos na criação artística e que, por isso, a justificação não tem sentido. 
(...) No projecto, mais do que “encontrar se procura”, mesmo que a procura venha muitas vezes a 
ser surpreendida pelo achado.”    VIEIRA, Joaquim. Op. cit. p.54-56.
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 O esboço arquitectónico (enquanto construção aberta, plural, 

inacabada e transitória), iminentemente caracterizado pela conjugação de 

liberdade com ‘rigor’ e pela ambiguidade que promove, encerra o esforço e o 

prazer da procura de caminhos capazes de atender às solicitações variáveis 

dos projectos – impõe-se, por essas razões, a qualquer ‘monoteísmo 

metodológico’. É um exercício de pesquisa fundamental à produção de 

conhecimento arquitectónico, um ‘locus’ de criação e invenção, que amplia 

e inventa possibilidades espacio/formais, se for desenvolvido fora de limites 

rígidos ou arbitrários.

 Permite ao arquitecto, que dele se serve, aventurar-se na 

descoberta da representação gráfica daquilo que pensa, enquanto lhe 

desvela simultaneamente o seu próprio pensamento no que fica escondido 

e/ou disperso nas aparências e evidências do que vai delineando115 – 

estabelece, nesse movimento de vaivém, sentidos, conexões e significados 

entre as ideias e as suas representações.

 A sua natureza é a de um processo de pesquisa criativa, com 

resultados ‘provisoriamente transitórios’, que ‘navega’ permanentemente 

no campo da tessitura de relações pensadas-visualizadas e visualizadas-

pensadas. Estes movimentos e dinâmica de vaivém pendular  –  errática/

indeterminada –, entre o ‘interior’/pensado e o ‘exterior’/representação 

gráfica, na sua sucessão, permitem criar e transportar o sentido de 

metabolè – mudança (de forma) –, mas com carácter muito acentuado de 

autotransformação, geralmente autoral.

 Para o arquitecto, quando esboça, “(...) não está a registar formas 

115 “O desenho do arquitecto tem um carácter de ecografia fetal, pois permite registar sobre um 
suporte bidimensional a ‘para-vida’ de uma entidade em gestação, mas ao mesmo tempo é um 
líquido amniótico, que alimenta o próprio corpo do projecto.”     RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. 
194
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que os seus sentidos observem, não está a desenhar uma ideia definitiva. 

Está, isso sim, a desenvolver uma linha de pensamento que se vai 

desenrolando à medida que os desenhos vão surgindo. Estes desenhos 

apresentam ao próprio autor as várias possibilidades que o percurso do seu 

pensamento vai postulando. Neste caso particular, o desenho é ele mesmo 

o pensamento, e as possibilidades expressivas e cognitivas da linguagem 

gráfica são a (...) visualização que o arquitecto faz daquilo que imagina.”116

 Os esboços são incertos porque os seus pressupostos de partida 

se apresentam ilimitados e contraditórios, não têm uma pré-determinação 

explícita, por isso também eles são subjectivos no seu entendimento 

e matéria de improvisação, seja pelas técnicas e convenções gráficas 

empregues pelos seus autores, seja pelo modo como as ideias e os 

problemas arquitectónicos são enunciados e tratados. A este propósito 

Jorge Spencer refere que “(...) os arquitectos não se sentem obrigados a 

fazer um tipo de desenho em particular. Ao simplificarem as convenções 

gráficas, não se sentem sequer obrigados a, por exemplo, fazer linhas 

rectas ou alinhar os desenhos pelas linhas do papel (...) Trata-se portanto 

de uma linguagem pessoal e imediata – uma certa improvisação –, já que 

as próprias leis da sua execução podem alterar-se após o início de um 

novo desenho.”117

 São registos de experimentações continuadas, de hipóteses 

visuais realizadas à velocidade do pensamento118, tacteios materializados 

116 Idem, ibidem, p.224 e 225.

117 SPENCER, Jorge. Op. cit. p.165.

118 Os esboços resultam “(...) de sequências muito rápidas (...) perseguem a ideia em movimento: 
sobrepõem-se uns aos outros através do papel (...) na tentativa de “caçar” essa ideia que resulta 
dos por vezes instáveis momentos criativos” [COSTA, Daciano cit. in SPENCER, Jorge. Op. cit. 
p.199] e dos “(...) primeiros apontamentos que o arquitecto traça com a mão veloz, na sua tentativa 
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em imagens, inicialmente nebulosas, que vão decisivamente impulsionar 

a formulação do projecto, sendo submetidas a uma comprovação crítica 

constante. A este propósito, Joaquim Vieira diz-nos que o “(...) que 

caracteriza o desenho manual é que nunca se sabe o que vai sair porque 

não há programa nem possibilidade de gerir dados sistematicamente, mas 

sim Saber. Isto é, ter uma intuição, mais ou menos clara de que, face aos 

dados recolhidos, determinada solução é a melhor quando nada indique 

que seja.”119

 Daqui podemos concluir que, na sua essência, o esboço manifesta 

a impossibilidade de uma definição inicial definitiva. O seu indeterminismo 

preliminar provoca um alargamento dos quadros do conhecimento do 

arquitecto, um “(...) aumento do [seu] campo perceptual (...)” que constitui 

“(...) um factor de grande importância nos processos criativos associados a 

este trabalho, resultando ainda, para além disso, uma maior segurança na 

compreensão global do que está a propor.”120

 Temos, portanto, que toda a informação incorporada inicialmente 

– incongruente à partida – é sucessivamente, criticamente, seleccionada, 

implicando o isolamento e ‘destruição’ de variáveis e/ou hipóteses em 

confronto. No entendimento de Alberto Carneiro, “(...) o desenho da 

forma é a busca da sua unidade significante, a vontade de construir um 

de traduzir em termos gráficos, quer dizer, de fixar de algum modo no papel o fantasma que dentro 
dele se agita no momento da concepção arquitectónica.” [VAGNETTI, Luigi cit in. SPENCER, Jorge. 
Op. cit. p.199]
A este propósito, Jorge Spencer considera que a rapidez de execução dos esboços está directamente 
relacionada com a “(...) facilidade de proceder à sua substituição.” SPENCER, Jorge. Op. cit. p.205.

119 VIEIRA, Joaquim. Notícias sobre o desenho em 2025. In AA.VV. Op. cit. p.110.

120 SPENCER, Jorge. Op. cit. p.205. 
Este autor diz-nos ainda que “(...) cada desenho de estudo adquire um significado distinto no 
instante em que é produzido, pois interage não só com o contexto imediato do campo perceptual do 
arquitecto, mas também com o contexto de todos os desenhos que o antecederam e se encontram 
presentes na sua memória, os quais funcionam como os quadros de referência.”
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projecto, de elaborar significados que testem um máximo de previsões, 

de potencialidades e de limites e que garantam, à opção, tomada como 

síntese de comunicação, como propósito de obra, a abertura para outras 

refutações que, por sua vez, suscitarão outras dúvidas e a escolha de 

outras formas, de outras sínteses.”121

 Neste processo perdem-se informações mas, simultaneamente, 

geram-se outras novas – progressivamente mais definidas e exactas – e 

obtêm-se assim significados renovados que decorrem da indeterminação 

e abstracção iniciais. Estamos perante um paradoxo em que “(...) a perda 

de informação por via da utilização de desenhos de estudo no trabalho de 

projecto, é uma condição incontrolável para a obtenção de significado e 

nova informação.”122

 Num cenário em que “(...) a dúvida se coloque e a certeza se afira, 

onde cada representação se autentique como parte reflexiva e criativa dos 

desenvolvimentos do projecto”123, alcançam-se definições necessárias que 

permitirão a conformação da solução ‘satisfatória’ e transitória, corporizada 

nos desenhos de notação rigorosa. Este ciclo desencadeia-se em sentido 

unívoco, todavia o seu desenvolvimento é muito orgânico – esboço/ 

interpretação/ esboço – e a sua compreensão integral só ocorre post 

factum. Começa “(...) por ser intuitivo (e o seu conhecimento empírico) para 

se confirmar depois na lógica das operações instrumentais como afirmação 

de uma inventiva e construção de um saber. E nestes desenvolvimentos 

de um saber operativo, acaso e necessidade complementam-se, são pólos 

dos processos criativos(...)”124

121 CARNEIRO, Alberto. Op cit. p.49.

122 SPENCER, Jorge. Op. cit. p.125.

123 CARNEIRO, Alberto. Op. cit. p.49.

124 VIEIRA, Joaquim. O Desenho e o Projecto são o mesmo? Porto: Publicações FAUP, 1995, p.59.
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 O esboço, encontrando na ambivalência e polivalência algumas 

das suas potencialidades operativas, desenvolve uma intrincada teia 

de antinomias. As suas possibilidades de encaixe e deriva, activando a 

priori ou a posteriori, dados dialogantes com outros elementos, ou a sua 

capacidade de se manter dentro e fora do processo de concepção, tornam-

no indispensável ao trabalho do arquitecto. São, como já vimos, ambíguos 

e provisórios, evocativos, informativos, não convencionais e imprevisíveis, 

mas também intemporais, anisotrópicos125, redundantes, dispensáveis126 

e polissémicos. A sua polissemia determina, em parte, a sua não 

convencionalidade, uma vez que o seu significado pode ser interpretado de 

muitos modos diferentes, seja por terceiros, seja pelo próprio no decorrer 

do tempo. Esta não é, segundo Jorge Spencer, uma qualidade desejável, 

pelo menos a longo prazo, para o projecto, “(...) esperando-se, em troca, um 

outro tipo de características, como sejam a exactidão, clareza e legibilidade 

e permanência dos sistemas monossémicos.”127

 Estamos perante um tipo de desenho arquitectónico “(...) cuja 

finalidade permite caminhar no sentido de uma clarificação em relação 

a todas as outras possibilidades desenhatórias.”128 A sua simplicidade 

encerra, como se demonstra, uma natureza complexa.129 O esboço 

125 Os esboços são anisotrópicos no sentido em que apresentam qualidades análogas às de 
certos materiais, cujas propriedades são diferentes consoante as direcções (grego ánisos, -os, -on, 
desigual + grego trópos, -ou, direcção, modo + -ia)

126 “(...) o fim de qualquer desenho de estudo é o de vir a ser globalmente substituído por 
outro desenho (...) Sendo por princípio exploratórios (...) mais tarde ou mais cedo se tornarão 
ultrapassados. Isto faz com que, contrariamente àqueles desenhos de apresentação ou construção 
que são maioritariamente conservados, os desenhos de estudo tenham uma duração útil [menor] 
(...) servindo somente como base para o próximo desenho que o tornará obsoleto.” 
SPENCER, Jorge. Op. cit. p.217. 

127 Idem, ibidem, p.169.

128 RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p.239.

129 “(...) é normalmente a forma de tornar simples um problema complexo, incorporando a máxima 
informação (...)”    SPENCER, Jorge. Op. cit. p.169.
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‘actua’ dialecticamente entre a ambiguidade e o rigor/precisão na fronteira 

do desconhecido, na medida em que é o resultado directo da acção do 

pensamento do seu autor – da ideia –, transporta directamente para o 

papel/suporte, depois perturbada por múltiplas trajectórias e possibilidades 

que criam”(...) uma espécie de divergências direccionais.”130 

 É precisamente este seu ‘posicionamento estratégico’, “(...) entre a 

possibilidade de representar a ideia do que se quer construir e o exprimir 

de um divagar caótico e aleatório do existir, que remete para esse limiar no 

qual parece tornar-se numa ecografia da própria mente e que possibilita 

começar a vislumbrar a ‘forma’ do pensamento arquitectónico.”131

 Assim, o esboço arquitectónico faculta e desempenha, ao e com o 

seu autor, duas dimensões comunicativas essenciais durante e para o acto 

de conceber:

- uma dimensão monologante, onde arquitecto ou aluno encontram, 

expressam, vêem e transformam o seu próprio pensar arquitectónico. 

Com pendor autoral e subjectivo e assente no exercício da sua 

interioridade solitária132;

- uma dimensão dialogante sincrónica, onde o desenhar é conexo 

e processa-se na relação simultânea entre o esboçar e a fala. 

Com vocação intersubjectiva no sentido em que o exercício do 

desenhador assenta no diálogo e partilha da sua interioridade 

com outros indivíduos (de quem recebe, também aliás, contributos 

130 RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. 64.

131 Idem, ibidem.

132 “(...) “funcionado como o registo físico dos gestos mais íntimos de um artista”, faculta-nos, 
enquanto observadores, a possibilidade de recuperar o mapa da sua realização; pelo acesso que 
nos permite, na observação, à experiência física do autor: nomeadamente através do factor temporal, 
que asiste à sua construção e ao mesmo tempo permite rever essa construção.”    REMELHE, 
Emílio. Op. cit. p.103.
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essenciais), que pode tender, em certos casos, para a diluição da 

autoria. (Ocorre geralmente com clientes, com colaboradores, na 

sala de aula, na obra.)

 O esboço pode ser realizado sobre muitos suportes (“areia de 

praia”, barro, gesso, papiro, pedra de obra, madeira, papel, mesas gráficas 

interactivas), com vários instrumentos (dedos, ‘pauzitos’, bengalas, buris, 

estiletes, cinzéis, lápis, canetas, pincéis, canetas digitais), utilizando 

diversos elementos/técnicas (pontos, linhas, planos, manchas, colagens). 

Pode ser realizado, de modo mais ou menos informal, em ‘qualquer lugar’ 

(em casa, no escritório, no café, no comboio, no avião...) e com o que 

se ‘tiver à mão’, rapidamente, para tentar ‘apanhar’/‘caçar’ algum assomo 

repentino de ‘imagem/ideia mental’.133

 À rapidez e à reduzida dimensão associam-se geralmente os 

esquiços/ borrões/ ‘embriões’ que esboçam as primeiras divagações sobre 

o que se quer ou se procura fazer. Este modo espontâneo e mais livre de 

desenhar/cogitar encontra-se, também, nas mesas de muitos arquitectos, 

nos apontamentos perspécticos, nos esquemas e em alguma ‘riscalhada’ 

que orbita à volta de alguns ‘desenhos à escala’, que misturam numa mesma 

folha registos ‘rigorosos’ e registos ‘ambíguos’ – conformando desenhos 

‘híbridos’.

 Aquela celeridade associa-a metaforicamente Daciano da Costa 

ao acto e à ‘intuição’ do caçador. Para ele, no momento em que pressente 

a ‘presa’ (ideia), desenvolve “(...) sequências muito rápidas de esbocetos 

133 “O Desenho de arquitectura, que numa fase inicial do projecto, mais do que uma representação, 
é uma apresentação ao próprio autor da sua ideia a construir, transforma-se naturalmente num 
pensar graficamente postulado, concomitante à cogitação abstracta, o que tende a definir uma forma 
simbólica do discorrer do pensamento arquitectónico (...)”    RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p.15. 
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(...)”134 que a perseguem no seu movimento fugaz, na tentativa de a 

‘caçar’.135

 Aprofundando e completando a metáfora da Daciano (que compara 

o esboço a um acto individual, tenso e desenvolvido em movimentos 

rápidos de perseguição) dir-se-á, contudo, que a ‘jornada venatória’ é longa, 

paciente e desenvolve-se geralmente em acções concertadas de um grupo, 

de um colectivo. Esta analogia metafórica representa a realidade de muitos 

escritórios de arquitectura onde o esboço – a ‘caça’ – é realizado por uma 

‘linha’ formada por vários colaboradores que, no seu movimento conjunto 

vão ‘batendo territórios’ mais vastos, criticamente atentos ao desconhecido 

e ao que daí possa ‘saltar’ ou aparecer.

 Existe ainda um outro modo a que se associam técnicas muito 

antigas e tribais de caçar em grupo – a ‘montaria’. O esboço desenvolve 

nestes casos, em sentido paralelo, modos relacionais e pluridisciplinares 

muito acentuados. Aí, em forma de brainstorming136, o ‘território’ que se 

quer ‘bater’ (ou que se tem disponível) é circunscrito pelos colaboradores/

caçadores e para o seu interior introduzem-se especialistas/batedores que 

instalam a desordem e o caos – a entropia – fazendo daí emergir problemas 

e possibilidades/espécimes que, cada um do seu posto, procurará capturar/

rematar. Sendo um esboço/caça colectivo tem, no momento da captura, 

134 SPENCER, Jorge. Op. cit. p.199

135 Álvaro Siza considera a ideia/projecto um “(...) animal volúvel, de patas inquietas e de olhos 
inseguros”, que “(...) está para o arquitecto como o personagem de um romance está para o autor: 
ultrapassa-o constantemente. É preciso não o perder. 
O desenho persegue-o.”    SIZA, Álvaro. Construir. In MORAIS, Carlos Campos. Op. cit. 25 e 26.

136 “Brainstorming, literalmente tempestade cerebral, ou tempestade de ideias (...) é uma actividade 
desenvolvida para explorar a potencialidade criativa de um indivíduo ou de um grupo (...) colocando-a 
a serviço de objectivos pré-determinados. (...) Com isso, espera-se reunir o maior número possível 
de ideias, visões, propostas e possibilidades que levem a um denominador comum e eficaz para 
solucionar problemas e entraves que impedem o projecto de seguir adiante.” 
DEBASTIANI, Carlos Alberto. Definindo Escopo em Projectos de Software. São Paulo: Novatec, 
20015.
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um carácter individual. Os resultados dessa interacção são, contudo, 

partilhados, o que dilui nestes casos o carácter autoral daqueles esboços/

projectos. O mesmo parece indicar-nos Álvaro Siza quando afirma que 

“(...) o projecto é uma personagem com muitos autores, e faz-se inteligente 

apenas quando assim é assumido (...)”137

 Quanto à rapidez e à paciência, que se associa ao esboço, recordo 

de memória as palavras de Fernando Távora que, a propósito do processo 

de desenho do projecto arquitectónico, empregava, por seu lado, uma 

metáfora culinária:

“um projecto de arquitectura, como alguns bons pratos, necessita 

de tempo, deve ser cozinhado em lume brando.”

 Quanto à reduzida dimensão com que geralmente se realizam os 

primeiros borrões e esboços, Jorge Spencer sustenta que a “(...) capacidade 

de processar uma imagem visual com o máximo de detalhe está (...) confinada 

à área central do campo de visão, avaliando-se que, quando a excentricidade 

da visão ultrapassa os 15 graus, ela revela uma muito menor capacidade de 

discernimento. (...) Funcionalmente, a zona central pode ser definida como 

o Campo Útil de Visão (CUV).(...) Se considerarmos uma distância comum 

do olhar sobre um suporte determinado, a partir da posição sentada, cerca 

de 45 centímetros, diríamos que uma imagem “intensa” deveria ter cerca 

de 5 centímetros de diâmetro para poder preencher integralmente o CUV. 

Se considerarmos os 15 graus que referimos anteriormente como limite 

máximo da área a partir da qual nos é permitido discernir os detalhes, já 

o diâmetro da imagem teria quase 40 centímetros. Assim sendo, são os 

desenhos com dimensões compreendidas no intervalo dos 5 aos dos 40 

centímetros de diâmetro que poderão permitir uma maior concentração 

137 SIZA, Álvaro. Op. cit. p.26.
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na ideia, sem que para isso haja que deslocar o CUV de um lugar para 

outro.”138

 Em sentido convergente, Joaquim Vieira confirma que os actos de 

‘desenho à mão’ (ainda que não se referindo especificamente aos esboços 

arquitectónicos) realizam-se normalmente em dimensões inferiores ao 

metro quadrado, em suportes que oscilam entre os 10x20 cm e os 60x60 

cm. Com excepções singulares como o são alguns desenhos preparatórios 

e auxiliares de pintores da Escola de Rafael, com mais de 16 metros 

quadrados. Contudo, pergunta se valerá “(...) a pena considerar esta 

dimensão da representação e consideração da realidade com um factor 

realmente diferenciante ou será uma mera curiosidade conceptual e uma 

simples extrapolação de métodos?”139 Esta é uma pergunta a que alguns 

arquitectos, que não desenham sempre sentados, vêm respondendo 

com os seus esboços à ‘mão levantada’, realizados em folhas opacas ou 

semitransparentes, em formatos grandes (quase sempre não-normalizados), 

muitos deles com várias escalas e técnicas em coexistência.

 O modo de ‘desenhar levantado’ conhece-se e reconhece-se nos 

notáveis estudos de Frank Lloyd Wright e de muitos outros artistas. É uma 

maneira de desenhar com o corpo em movimento, muitas vezes rodando 

à volta da mesa, aproximando-o ou afastando-o dela e do desenho para 

com ele promover e encontrar o distanciamento ou a intimidade. Nestes 

casos, a folha pode estar também solta e vai-se rodando, compondo 

conexões criativas e complementares entre escalas e registos diversos – 

plantas, cortes, alçados, perspectivas, axonometrias, esquemas, manchas, 

linguagem escrita e matemática.

138 SPENCER, Jorge. Op. cit. p.209-211.

139 VIEIRA, Joaquim. Op. cit. p.103.



130

F. 154 Esboços Casa Álvaro Amaral



131

 Do que se vem dizendo poder-se-á concluir que os esboços 

arquitectónicos – pese embora o facto de alguns serem necessariamente 

velozes e pequenos – desenham-se também lentos e pacientes e em 

‘tamanhos grandes’, solitariamente ou em grupo, sem escala ou com 

qualquer escala – até à 1:1.

 A adjectivação que muitos autores utilizam para caracterizar 

o esboço – ambíguo, aberto, complexo, imperfeito, polissémico, não-

sequencial, caótico, informal, contraditório, efémero, entre outros – não o 

encerra. Do ponto de vista mais concreto da sua utilização, os arquitectos 

terão total liberdade de se servirem dele do modo que entenderem. “Ao 

longo do processo de elaboração do projecto (...) cada arquitecto, a seu 

modo, vai utilizando uma ou outra solução conforme a sua ideia e a sua 

sensibilidade.”140 Já no caso dos alunos, há necessidade do professor 

os esclarecer previamente quanto às suas características específicas e 

sentido/função operativa, para depois lhes solicitar e os incitar à realização 

de exercícios práticos com recurso àquele tipo de desenho arquitectónico 

que, no mínimo, deverão implementar os seguintes procedimentos:141

- simultaneidade e complementaridade de escalas (trabalhar com 

diversas escalas e/ou sobre base à escala, para daí alavancar e 

retirar novos sentidos ao projectar. Não perpetuar o esquiço sem 

escala);

- simultaneidade e complementaridade de registos (plantas, cortes, 

alçados, axonometrias, perspectivas, esquiços...);

- sobreposição em transparências vegetais (carácter oficinal) e 

140 RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p.225.

141 N.B. O termo ‘procedimento’ foi empregue no sentido de indicar o modo para obter eficazmente um 
resultado específico, através de uma sequência pré-determinada de passos ou acções. Prescreve a 
maneira de fazer algo bem; orienta com clareza o campo de acção para que os objectivos propostos 
sejam atingidos.
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layers (carácter digital/tecnológico), para provocar justaposição e 

síntese dos diversos níveis de informação e registos.

 Na escala142 encontra Joaquim Vieira a “(...) primeira hipótese para 

se admitir o que é que pode não ser – ou ser.”143 Esta constatação é basilar 

para o ensino e para o ofício e interioriza-se no exercício de ambas.144

 O facto de o esboço poder ser realizado ‘sem escala’ contém 

alguns riscos, nomeadamente o de alunos e arquitectos entrarem num 

certo ‘transe’ que os leva a adiar, ad aeternum, o confronto necessário e 

inevitável com o contexto que o receberá.

 A procura que o esboço encerra terá, mais cedo ou mais tarde, de 

comportar e validar-se na escala. Sem ela o exercício exploratório que se 

desenvolva será equivalente ao número de um acrobata na corda bamba, 

sem qualquer rede.

 Os esboços à escala aceitam ‘satélites’ (esquiços, borrões, 

esquemas, perspectivas e outros níveis de observação e proposição sem 

definição escalar), que orbitam naturalmente em seu torno. Deste modo, é 

possível com relativa segurança confirmar se as hipóteses em cogitação 

podem ou não ser e, assim, continuar o ‘transe’ (com os pés um pouco mais 

assentes).

 A escolha do que merece (e pode) ser representado numa 

determinada escala imprime-lhe e dá-lhe níveis e graus de informação, de 

142 “A escala é um daqueles termos que se inclui na nossa linguagem e que detém significados 
muito diversos. A escala métrica, a escala humana, a escala cromática, a escala musical, a escala 
de valores, etc., são expressões de realidades e conceitos muito diversos. A escala a que me refiro 
define-se – em termos superficiais – por ser aquela que exprime a relação entre um objecto e a sua 
representação (escala métrica) e, também, porque corresponde a níveis diferentes de apreensão da 
realidade e da formação da consciência.”    VIEIRA, Joaquim. Op. cit. p.110

143 Idem, ibidem, p.119.

144 “A noção de escala (...) é fundamental – interioriza-se pela prática e domina-se conceitualmente 
pela eficácia das acções da crítica, resultantes das orientações de ensino e das vectorizações das 
aprendizagens.”    CARNEIRO, Alberto. Op. cit. p.31.
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diferenciação e de complexidade distintos dos que se podem encontrar 

noutras. A exploração dos vários níveis de observação e representação e 

o seu domínio é um valor acrescentado, imprescindível para arquitectos 

e alunos. Como Joaquim Vieira nota, “(...) a mudança de escala implica 

mudar a atenção. Implica ver mais coisas, outras coisas e com isso 

valorizar certos aspectos em detrimento de outros.”145 Diz-nos também que 

a mudança de escala “(...) vai implicar decisões sobre a importância de cada 

objecto e de cada elemento.”146 Neste sentido, a ‘navegação nas escalas’, 

em simultaneidade e de forma entretecida, faculta ‘abertura’, cruzamentos 

cognitivos e criativos, que permitem conformar novas lógicas e sentidos 

desconhecidos a priori, mas congruentes, que se interconectam nos 

diversos enfoques ou zooms de análise e leitura. Ligam-se assim, de forma 

precisa e lógica, as razões da parte com as razões do todo, ampliando a 

descoberta de hipóteses que um registo unilateral reduz e não dará acesso.

 Para que os esboços criem e teçam efeitos de ‘leitura’ com vários 

níveis de profundidade, abram e alarguem horizontes e construam sentidos 

possíveis, é necessária a articulação e conexão lógico-criativa entre 

diferentes modos de representação – plantas, cortes, alçados, perspectivas. 

Estas ‘falas’ que traduzem aspectos distintos de uma mesma entidade – o 

projecto –, quando combinadas e articuladas em simultâneo, numa mesma 

folha, em equidade e sem qualquer diglossia, permitem representá-lo e 

essa visualização cruzada entrega-lhe novos sentidos e possibilidades, em 

síntese, alavanca-o.147

145 VIEIRA, Joaquim. Op. cit. p.111

146 Idem, ibidem, p.112.

147 Os tipos de representação já enunciados por Vitrúvio – planta (ichnographia), o alçado 
(orthografia), o corte/secção (profilo) e a perspectiva (scaenografia) – fazem-nos “(...) crer de tal 
modo de representar o projecto arquitectónico vem incólume, com o aparente interregno do tempo 
medieval (...)” [RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p.122], desde aquele até aos nossos dias. A sua 
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 Durante a concepção projectual, os esboços realizam-se 

frequentemente em ‘vegetais’ que permitem sobreposições e dobras 

transparentes e simultâneas de pisos (conexão vertical/gravítica – 

layers analógicos), alçados e cortes, que se determinam e condicionam 

mutuamente, até se encontrar um sentido e uma lógica partilhada que a 

todos interesse. 

 As sobreposições funcionam como um modo de pesquisa, 

eminentemente exploratório e estruturador, como um processo de filtragem 

e decantação, mas também de desdobramento de possibilidades e 

conexões. Na medida em que provocam uma perda calculada de informação 

– eliminada de modo selectivo –, mas também, concomitantemente, criam 

outra, com vista à obtenção de nova significação e progressiva definição 

e precisão, podemos considerá-la mesmo uma técnica que permite a 

‘gestão inteligente’ da ambiguidade que o próprio esboço encerra. É uma 

‘construção’ marcadamente incerta e indeterminada, dado que resulta de 

uma enunciação de referências irregulares e não unitárias que estão em 

constante ajustamento. Constituem-se estruturas de uma narração da qual 

não se conhece a trajectória à partida, a posição e o movimento. Apenas 

se sabe que possibilita, partindo de uma realidade ambígua, fragmentária 

e dispersa (que é o esboço), chegar, mediante uma cadeia indeterminável 

de possíveis, à solução desejada. 

 As sobreposições permitem ao arquitecto e aluno aceder a uma 

realidade múltipla e dinamicamente simultânea, activam possibilidades 

de representação que estabilizam formas reconhecíveis, através da sua 

acção definida e definidora. As várias perspectivas e sentidos de leitura 

complementaridade permite, por seu lado, estabelecer “(...) um sistema complexo e abstracto que 
mistura possibilidades de representações várias à própria criatividade (...)” [Idem, ibidem, p.109]
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que fomentam não se ordenam forçosamente segundo relações lógicas 

normais. No seu devir, as representações esboçadas estabelecem um 

modo possível de significação, partindo de uma catadupa saturada de 

imagens – repetidas e aglutinadas em sequências possivelmente erráticas 

–, que comunicam e relacionam entre si os sentidos que produzem.

2.7. UM DESENHO DO DESENHAR ARQUITECTÓNICO

 “(...) Popper sustenta que, através do desenvolvimento da  linguagem, 

a humanidade gerou o mundo abstracto, povoado de enunciados, teorias e 

problemas, dotado de uma autonomia que excede e ultrapassa a vontade 

do próprio sujeito cognoscente que lhe deu origem.”148 A realidade será 

assim composta de três mundos ou universos ontologicamente distintos 

entre si, ainda que todos eles dotados de existência real: o mundo dos 

objectos físicos, das coisas materiais; o mundo das experiências subjectivas 

e dos estados mentais do sujeito; o mundo dos enunciados e das teorias, 

dos conteúdos objectivos do pensamento. Neste sentido, Carlos Martí Arís 

precisa que a realidade, aberta e emergente, se cria como resultado da 

interacção, do trânsito, realizado pelos processos da actividade mental e 

pela acção do sujeito, entre o mundo dos objectos físicos e o mundo dos 

enunciados inteligíveis.

 Parece assente por vários autores que o desenho e o desenhar 

são, na realidade, aberturas sobre o mundo, são processos de ouvir e de 

entender o que nos rodeia, mas são, também e em consequência, processos 

148 ARÍS, Carlos Martí. El Arte y la Ciencia: dos modos de hablar con el mundo. Texto policopiado 
apresentado no Congresso Il Progetto Architettonico. Roma, 1998. [tradução livre do autor a partir 
do texto original castelhano]
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de nos conhecermos a nós próprios. “Este processo de abertura sobre 

o mundo é distinto do da comunicação oral ou escrita – as imagens têm 

semelhança com o que pretendem representar, ao contrário das palavras, 

que são abstractas e dependem da ordem sintáctica.”149 Este modo 

específico de abertura, de entendimento do exterior e, simultaneamente, de 

(re)conhecimento do sujeito/autor permite-lhe (no desenho) ser observador 

e ao mesmo tempo observar-se. Esse auto-(re)conhecimento encontra-se, 

aliás, amplamente expresso e desenvolvido em muito do que vem sendo 

desenhado por artistas e por arquitectos.150 Temos assim, ao desenhar, 

“(...) a possibilidade de perceber e de nos percebermos quer como sujeito 

quer como objecto desse mundo. O acto de desenhar é então um modo 

de apreensão do mundo (...) que contribui para a consciência de si, para 

o contacto com esse mundo (...) e para a construção do que chamamos 

realidade (só identifica um escorço quem já tiver visto ou desenhado um – o 

que contém implícito que o escorço foi primeiro desenhado e depois visto 

por quem pela primeira vez assim terá desenhado).”151

 Se o desenhar (com os entendimentos que vêm sendo aqui expostos) 

é um exclusivo humano, o sujeito desenhador pertence contudo, como 

149 EMÍDIO, José. Os Desenhos do Desenho. In AA.VV. Op. cit. p.63.
“A capacidade simbólica das imagens permite a possibilidade de, com uma enorme economia de 
meios, mas com grande eficácia, transmitir enormes quantidades de informação, a título de exemplo 
lembremos a fortíssima vertente de informação visual contida nos programas televisivos sobre as 
condições meteorológicas, em muitos casos quase dispensando até qualquer comentário oral.”    
Idem, ibidem.

150 “(...) quando o desenhador se desenha a si mesmo, ou porque está à deriva, sem modelo, ou 
porque se deseja conhecer com a lucidez que guarda para os outros. O que mais me comove são 
os auto-retratos, os desenhos das próprias mãos, do corpo, tentativas para decifrar a sua forma, 
a sua diferença, a sua identidade. Também me comovo ainda mais, quando estas representações 
nos tentam enganar. São o reverso da medalha que prova a artisticidade estrutural do desenho, 
sugestivo de inventivas ou de mentiras, mais uma vez sinal seguro da presença do homem.”
COSTA, Alexandre Alves. Op. cit. 149 e 150.

151 RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p.65.
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sabemos, ao mundo animal e está munido de um “equipamento sensorial” 

específico e com diferente desenvolvimento daquele que possuem outras 

espécies, que com ele partilham desse mesmo mundo.152

 Para André Leroi-Gourhan, o sujeito actuante – “animal ou humano” 

– está inserido numa rede de movimentos, oriundos do exterior ou da 

sua própria máquina (equipamento sensorial), cuja forma é interpretada 

pelos sentidos, que nos humanos tem na visão o dominante, como o 

será, para outras espécies, o olfacto, o tacto ou a audição.153 Referindo-

se genericamente ao Mamífero, acrescenta que esse (no interior do seu 

território marcado por cheiros e sons, pelo sucessivo correr do tempo, de 

dias, noites, pelas variações de temperatura e das imagens visuais) só existe 

“(...) no plano da coordenação dos ritmos e das formas, das solicitações de 

152 Segundo André Leroi-Gourhan, nos animais, “(...) os comportamentos mais simples podem 
reduzir-se, do ponto de vista sensorial, a três aspectos: o do comportamento nutritivo, que assegura 
o funcionamento corporal através do tratamento das matérias assimiláveis pelo organismo, o da 
afectividade física, que assegura a sobrevivência genética das espécies, e o da integração espacial, 
que torna possíveis os dois primeiros. Estes diferentes aspectos, que se diversificam de acordo com 
o grau de evolução das espécies, correspondem a três níveis de referência dos indivíduos entre si 
e com o seu meio, níveis cujas implicações estéticas no caso do homem, permanecem sensíveis. 
Estes três planos da estética fisiológica movimentam, no quadro de relações bastantes variáveis, 
os diferentes instrumentos do dispositivo sensorial: sensibilidade visceral, sensibilidade muscular, 
gosto, olfacto, tacto, audição, equilíbrio e visão.
Cada um deles se integra num todo dinâmico que conserva, desde o animal até ao homem, os 
mesmos mecanismos fundamentais. O comportamento nutritivo tem por motor os ritmos viscerais 
e por agentes de percepção a olfacto-degustação e o tacto; o comportamento afectivo equilibra-
se entre a percepção do jogo muscular e o tacto, a olfacção ou a visão; o comportamento de 
situação espácio-temporal é servido pelos órgãos do equilíbrio, pela percepção do corpo no espaço, 
baseando-se, no caso do homem, na referência do seu sentido dominante, a visão, enquanto que 
noutras espécies tal papel é desempenhado pelo olfacto, pelo tacto ou pelo ouvido”
LEROI-GOURHAN, André. O Gesto e a Palavra: 2 - Memória e ritmos. Lisboa: Edições 70, 1983, 
p.86.

153 “Basta tentar imaginar aquilo que a estética poderia ter sido caso o tacto, a subtil percepção 
das vibrações, ou o olfacto tivessem sido os nossos sentidos directores, para se poder conceber 
a possibilidade de existência de «sintáxias» ou de «olfáxias», quadros de cheiros ou sinfonias de 
contactos, para se poderem antever arquitecturas de vibrações equilibradas, poemas salgados ou 
ácidos, enfim, todas as formas estéticas que, apesar de não nos serem inacessíveis, ocuparam nas 
nossas artes um lugar mais do que modesto. Contudo, seria lamentável não lhes reservarmos um 
lugar nas fundações da vida estética.”    Idem, ibidem, p.87.



144

F. 165 As proporções do corpo humano segundo Vitrúvio. Leonardo da Vinci



145

que é alvo, das suas interpretações e das respostas que lhes fornece.”154 

Mas, ainda que a nível humano essa condição continue a ser evidentemente 

semelhante, existe contudo uma diferença essencial: no humano “(...) 

pode reflectir-se numa rede de símbolos e, consequentemente, pode ser 

confrontada consigo mesma.”155 E mesmo quando, no decurso da evolução 

humana, ritmos e valores reflectidos criaram um tempo e um espaço 

especificamente humanos, “(...) concretizando-se numa estética no sentido 

mais restrito do termo (...), a base biológica manterá todos os seus recursos 

e não disporá de quaisquer outros para pôr à disposição da superstrutura 

artística. Na sua expressão reflectida, a estética permanecerá tal qual 

o mundo de onde emergiu, na base do primado da visão e da audição, 

que, por força da evolução zoológica se tornaram os nossos sentidos, de 

referência espacial.”156

 Esclarece curiosamente, ainda, aquele autor que “(...) a ascensão 

das civilizações se fez com o mesmo homem  físico e intelectual que outrora 

espreitava o mamute, e que a nossa cultura electrónica,(...) tem como 

suporte um aparelho fisiológico que já data de há quarenta mil anos.”157 

Inferindo que, se a superstrutura artística se revela totalmente artificial e 

imaginária (nascida das trocas e do vaivém entre os dois pólos da actividade 

criadora – a cabeça e a mão –, no domínio da técnica e da linguagem), a 

base em que a assentamos “(...) é, e só pode continuar a ser, o dispositivo 

osteo-muscular e nervoso resultante da última etapa do mundo animal.”158

154 Idem, ibidem.

155 Idem, ibidem.

156 Idem, ibidem.

157 Idem, ibidem, p.220 e 221.

158 Idem, ibidem, p.221.
Sobre esta questão refere ainda o autor: “Se é certo que há motivos para confiar nas possibilidades 
de adaptação, a verdade é que, a distorção existe, materializada na contradição entre uma civilização 
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 Questões semelhantes emergem também das perguntas de retórica 

colocadas por Joaquim Vieira:

 “O que é que no futuro vai ser preciso saber para fazer 

imagens?(...) Será que os valores ou o âmbito qualitativo da formação vai 

ser estimulado e dominado pelas metodologias hipertecnológicas? Será 

que as novas tecnologias informáticas são a contribuição teleonómica para 

um novo homem? Será que a transformação a operar nos paradigmas de 

representação e acção corporal do homem são mesmo as bases do novo 

paradigma do homem como ser cultural? Isto é, ser homem é perseguir e 

prosseguir a sua própria transformação biónica e protésica não pelo acaso 

mas por um destino? O homem está destinado, em última análise, a deixar 

de ter a sua confinação corporal própria, para ser virtual?”159

2.7.1. Cérebro – pensamento – ideia

 O cérebro é, diz-nos Edgar Morin, o epicentro organizacional 

do complexo aparelho sensorial, a ‘charneira’ onde comunicam, no seu 

entender, em “(...) termos trinitários, indivíduo, espécie e sociedade.”160 Não 

é, portanto, apenas uma estrutura biológica, é também parte da estrutura 

social, cultural e genética, individualmente reforçada pela informação 

de poderes quase ilimitados e um civilizador cuja agressividade permaneceu igual à do tempo em 
que matar uma rena significava sobreviver.”    Idem, ibidem, p.221.
“Fisicamente, é uma espécie zoológica que dispõe de um certo futuro; ao ritmo a que tem evoluído 
desde há 30 000 anos, parece ter à sua frente uma perspectiva equivalente, apesar de a paleontologia 
nos dar poucas informações a este respeito: as espécies não envelhecem, transformam-se ou 
desparecem. Em todo o caso, o homem tem diante de si um futuro que ultrapassa de longe o ritmo 
da sua evolução socio-técnica. 
O grande problema do mundo actual está por resolver: como é que este mamífero obsoleto, com 
as necessidades arcaicas que constituíram o motor de toda a ascensão, irá continuar a empurrar o 
seu rochedo encosta acima, se um dia já só lhe restar a imagem da sua realidade?"    Idem, ibidem, 
p.227.

159 VIEIRA, Joaquim. Op. cit. p.109

160 MORIN, Edgar. O Paradigna Perdido: a natureza humana. Lisboa: Publicações Europa-América, 
s.d., p.198.
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aprendida e adquirida durante o ciclo de vida de cada um.

 Vários autores e estudos colocam a questão do funcionamento 

cerebral referindo-se à dicotomia entre o hemisfério esquerdo e direito 

(considerando o primeiro o dominante), associando a cada um deles 

características e modos distintos de pensamento e de processamento da 

informação, sendo que ambos são, naturalmente, altamente complexos. 

Defendem nestes termos que, não obstante a simetria daquele órgão, 

existe uma assimetria funcional evidente, que cada metade terá uma 

função e especialização própria e singular: ao “(...) hemisfério  esquerdo 

corresponderá (...) um modo verbal e analítico, enquanto que ao hemisfério 

direito um outro, não verbal e global.”161

 Contudo, foram realizados outros estudos que chegaram à 

conclusão de que, na realidade, “(...) ambos os hemisférios estão envolvidos 

no funcionamento cognitivo superior.”162 Esta perspectiva mais holística 

parece ser partilhada por Joaquim Vieira que defende um “(...) sistema de 

ensino que se aplique a todo o cérebro inteiro.”163 Esta será, para o âmbito 

do desenhar e do arquitectar, a consideração que mais nos interessa 

relevar.

2.7.2. Olho – visão – percepção

 Desenhar é, nas palavras de Le Corbusier, “(...) olhar com os olhos, 

observar, descobrir. Desenhar é aprender a ver, a ver nascer, crescer, 

161 SPENCER, Jorge. Op. cit. p.143.
“A informação recolhida indica que o hemisfério menor está especializado para a percepção gestáltica, 
sendo primariamente sintético quando trabalha com entradas de informação. O hemisfério verbal, 
maior, pelo contrário, parece operar numa forma mais lógica, analítica, à maneira de um computador. 
A sua linguagem é inadequada para as sínteses mais rápidas e complexas atingidas pelo hemisfério 
menor.”    LEVY, Jerre cit. in SPENCER, Jorge. Op. cit. p.143.

162 SPENCER, Jorge. Op. cit. p.143.

163 EDWARDS, Betty cit. in VIEIRA, Joaquim. Op. cit. p.74.
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expandir-se, morrer. (...) É preciso desenhar para interiorizar aquilo que se 

viu e que assim ficará escrito na nossa memória para o resto da vida. (...) 

o fenómeno da invenção só pode surgir posteriormente à observação.”164 

Em sentido complementar, Joaquim Vieira afirma que ver “(...) é o desígnio 

maior do desenho como representação. (...) Só vê quem desenha”165, 

enquanto Alberto Carneiro elucida que vemos e “(...) pensamos pelo 

desenho”166, e que este “(...) é em si mesmo o método de construção da 

coisa (...) para que a pessoa se situe no mundo e possa esclarecer o devir 

da sua obra.”167 Por seu turno, Manuel Taínha considera que através da 

modalidade visual percebemos todas as outras e que sendo esse “(...) o 

traço essencial da estrutura da percepção, ele observa-se igualmente na 

estrutura da concepção.”168

 Destas afirmações podemos concluir que a capacidade de visualizar/

percepcionar é extremamente importante para o arquitecto, na medida 

em que permite relacionar a estrutura do seu pensamento com as suas 

extensões corporais e instrumentos (próteses daquelas), isto é, permite a 

exteriorização das ideias (produtos do pensamento), a comunicação e a 

construção da sua expressão/representação desenhada. No entendimento 

de Jorge Spencer, esta capacidade de compreender e usar a informação 

percepcionada está directamente ligada com o nível de ‘literacia visual’ do 

arquitecto.169

164 LE CORBUSIER cit. in MOLINA, Juan José Gomez [coord.] Las Lecciones del Dibujo. Madrid: 
Ediciones Cátedra, 1995, p.609.

165 VIEIRA, Joaquim. Op. cit. p.90.

166 CARNEIRO, Alberto. O desenho, projecto da pessoa. In AA.VV. Op. Cit. p.36

167 Idem, ibidem.

168 TAÍNHA, Manuel. Op. cit. p.199.

169 SPENCER, Jorge. Op. cit. 137.
N.B. O conceito de literacia é aqui empregue no sentido em que normalmente se associa à 



152

F. 169 Interior do Panteão. Rafael (c.1506-07) F. 170 Pormenor de Arcada bizantina em Veneza. John 
Ruskin (1819)

F. 171 Desenhos de viagem. Le Corbusier

F. 172 Desenhos de viagem do autor



153

 A percepção visual permite estruturar, clarificar e favorecer a 

capacidade decisória, no sentido em que o olho humano permite interagir 

“(...) com as coisas visíveis e determinar formas percebidas, reais ou virtuais 

nas sequentes verificações sobre o processo desenhado.”170

 Não devemos todavia olvidar que os sentidos podem ser 

enganadores. É sabido que a percepção que vários sujeitos têm de um 

mesmo fenómeno é distinta, do mesmo modo que aquilo que os olhos 

vêem pode não ser igual àquilo que se desenha. “O olhar humano não é 

nem objectivo, nem é neutro, nem é inocente, porque detrás dele existe 

uma longa história colectiva (a do grupo social a que pertence quem olha) 

e uma densa história pessoal e subjectiva, carregada de expectativas, de 

projecções, desejos, de temores, de afectos e de desafectos que contribuem 

para organizar e para construir as nossas percepções visuais.”171

 Como o desenhar resulta de uma relação particular entre o que é 

percepcionado e o que se “(...) transporta da interioridade do sujeito que 

o executa”172, “(...) nestes processos introduz-se sempre a incógnita da 

ilusão, do engano, do desvio, do fascínio e da maravilha.”173

 Dado que o acto de desenhar não permite antever um resultado 

final conciso, a indeterminação “(...) mantém-se como parte das 

representações de (re)conhecimento visual. Poderíamos mesmo dizer que 

capacidade de escrever ou falar, neste caso transposto para o domínio do visual.

170 CARNEIRO, Alberto. Op. cit. p.76.
“Olho e representação estruturam assim os sentidos significantes das imagens na convergência/
divergência e articulações de (re)conhecimentos sobre o que possa ser visualmente pensado/
corporalmente vivido.”     Idem, ibidem.

171 GUBERN, Román cit. in SPENCER, Jorge. Op. cit. p.138.

172 RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p.240.
“No desenrolar da acção, cada pequeno resultado, cada intensidade do traço, cada acaso ou cada 
indecisão, dirige o próprio caminho que o desenho vai tomando (...) criando novas possibilidades do 
seu entendimento.”     Idem, ibidem, p.240. 

173 CARNEIRO, Alberto. Op. cit. p.38.
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essa indeterminação se releva naquilo que o sujeito do desenho transporta 

como cultura profunda e oculta, e que é, como pensamos, parte essencial 

do húmus dos processos criativos da pessoa humana.”174

 Desenhar também supõe “(...) a aprendizagem de uma articulação 

subtil entre a mão e o olho: a mão tem que ver e o olho traçar, para que a 

mão trace o que o olho vê.”175 Era Miguel Ângelo que dizia: “É preciso ter 

o compasso nos olhos e não na mão, ou seja, o juízo pelo qual as mãos 

operam e o olho julga.”176

 É, portanto, necessário ter critério e cultura na visão.

2.7.3. Mão – háptico – desenho

 “Onde o espírito não trabalha com a mão, não existe arte.” 

Leonardo da Vinci

 

 André Leroi-Gourhan refere que a actividade da mão – ou do 

dispositivo neuro-motor como também lhe chama – é estritamente solidária 

com o equilíbrio dos territórios cerebrais com ela relacionados. Destarte, 

segundo este autor, não poder pensar com a mão “(...) equivale a não 

possuir uma parte do pensamento normal e filogeneticamente humano.”177

174 Idem, ibidem, p.38.

175 GIL, José. Sem título. Escritos sobre arte e artistas. Lisboa: Relógio D’Água, 2005, p.19.

176 Miguel Ângelo cit. in RIBEIRO, A. Isabel; ARAÚJO, Renata. O Desejo do Desenho. Almada: 
Centro de Arte Contemporânea/ Casa da Cerca/ Câmara Municipal de Almada, 1995, p.24.

177 LEROI-GOURHAN, André. Op. cit. p. 54 e 55.
O porte erecto do homem “(...) libertou-lhe as mãos, pondo-lhe assim à disposição instrumentos com 
mobilidade e tactilidade elevadas. O homem teria toda a razão para entoar um hino à mão. Do uso 
livre desta derivam não só os utensílios, mas também as artes especiais da escrita (...) e desenho 
até à escultura, arquitectura e música.”    HEINEMANN, Fritz – Estética. In HEINEMANN, Fritz (div.), 
A Filosofia no século XX. Trad. Alexandre F. Mourão. 4ª Ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
1993, p.455.
“Originalmente, a mão era uma pinça para segurar pedras, consistindo o triunfo do homem no 
facto de a ter conseguido transformar na serva submissa e cada vez mais hábil das suas ideias de 
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 A mão, enquanto parte de um todo integrado e holístico que é o 

corpo humano, ela mesma contém os elementos desse todo: é artesanal, 

é trabalhadora, é mental, é emocional, é conceptual, é tecnológica. É, em 

síntese, espelho e protagonista da natureza humana.

 Como articuladora dos níveis expressivos e como anunciadora 

da complexa multissensorialidade humana, em conexão com o cérebro, a 

mão, diz-nos Joaquim Vieira, “(...) não é só um factor de diferenciação do 

sujeito – o jeito e a habilidade – mas possui atributos estruturantes da nossa 

personalidade. A mão é um dos elementos decisivos da hominização.”178

 O nosso conhecimento e relação com o mundo exige uma espécie 

de instinto e destreza táctil.179 Para Henri Focillon, a mão “(...) sabe que o 

objectivo é habitado pelo peso, que é liso ou rugoso, que não está ligado 

ao fundo de céu ou de terra que parece fazer parte (...) superfície, volume, 

densidade, peso, não são fenómenos ópticos. É com os dedos, é na 

concavidade das mãos, que o homem primeiro os conhece.”180 Daqui se 

pode inferir que a mão – atributo imaginativo e interactivo do homem – altera 

o seu modo de estar no mundo e amplia a sua percepção e conhecimento 

pela(s) experiência(s) que lhe proporciona.

fabricante. Do Paleolítico Superior ao século XIX, ela conheceu um contínuo apogeu. Na indústria, 
continua a desempenhar um papel essencial no trabalho de alguns artesãos (...) a massa operária 
mais não terá do que servir-se de uma pinça de cinco dedos para distribuir a matéria ou de um dedo 
indicador para carregar no botão. Apesar de tudo trata-se de uma fase de transição, porque não há 
dúvidas de que as fases mecânicas de fabrico (...) estão a ser progressivamente eliminadas. (...) 
existe portante (...) um problema de regressão da mão.”    Idem, ibidem, p.54 e 55.
Este excerto de André Leroi-Gourhan apresenta, através de uma breve retrospectiva histórica, uma 
crítica ao que considera ser a perda da manualidade. Assiste-se, efectivamente, a uma crescente 
supervalorização da nossa dimensão e capacidade racional e intelectual que, gradualmente, nos 
tende a afastar do uso da mão, o que reprime a nossa imaginação e petrifica/amputa a nossa relação 
dialéctica entre o mundo e o eu.

178 VIEIRA, Joaquim. Op. cit. p.43.

179 Joaquim Vieira considera que: “A nossa actuação, isto é, a nossa possibilidade de relação com 
mundo faz-se, acima de tudo, através da mão.”    Idem, ibidem, p.90.

180 FOCILLON, Henri. A Vida das Formas. Lisboa: Edições 70, 2001, p.112.
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 Martin Heidegger entende que cada movimento da mão transporta 

em si o pensamento181, afirmação que parece encontrar eco nas palavras 

de Joaquim Vieira que se transcrevem: “Sabemos, porque manipulamos. 

A manipulação não garante, por si só, o conhecimento do objecto, nem 

através dele o conhecimento do espaço ou do agrupamento dos objectos e 

da matéria, mas é a chave para que o caminho do conhecimento do espaço 

possa ser percorrido. Saber e conhecer dependem, assim, da mão.”182 

 São extremidades corporais, “(...) órgãos sensíveis e exploratórios 

mas (...) também órgãos motores performativos – equipamento para sentir 

e automaticamente preparado para fazer.”183 Estabelece uma mediação 

que a interrelaciona de modo directo com o pensamento, mobiliza “(...) 

o corpo do sujeito que desenha numa relação particular da mão com o 

cérebro, e do cérebro com o olhar, imprimindo ao resultado deste agir – o 

desenho – um carácter próprio, directamente relacionado com o gesto do 

fazer (...)”184 Desenhar resulta, deste modo, de um exercício háptico que 

funde representação – tangível – com pensamento e imaginação mental – 

intangível –, numa entidade singular e dialéctica que ele próprio encarna. 

É, segundo Juhani Pallasmaa, “(...) um produto da mão pensante. A mão 

agarra [compreende] a fisicalidade do pensamento e transforma-o numa 

imagem concreta”185, que surge no suporte (papel ou outro) como se fosse 

a projecção automática da ideia mental. A condição essencial do desenho 

realiza-se, portanto, através da mão, perante o próprio autor.

181 HEIDEGGER, Martin. What calls for thinking. Basic Writings. Nova Iorque: Harper & Row, 1977, 
p.357.

182 VIEIRA, Joaquim. Op. cit. p.91.

183 CARNEIRO, Alberto. Op. cit. p.42.

184 RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p.18.

185 PALLASMAA, Juhani. The Thinking Hand: existential and embodied wisdom in architecture. S.l.: 
John Wiley & Sons, 2009, p.7 [Tradução livre do autor a partir do texto original em inglês]
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 Para desenhar são, no entanto, necessários instrumentos, 

autênticas “(...) próteses indissociáveis do corpo.”186 Alberto Carneiro 

considera que “(...) o corpo actua com instrumentos que prolongam para 

fora, (...) extensões que lhe permitem agir sobre o meio: procurar, encontrar, 

investigar, estudar, transformar, criar, construir expressões e comunicar.”187 

As mãos que com lápis ou canetas esboçam traços, escrevem palavras 

poéticas e manipulam materiais, podem ser as mesmas que primem os 

botões de um qualquer teclado ou fazem deslizar o rato de um computador, 

acompanhando as mudanças frenéticas do nosso tempo.

 Citando Balzac, podemos concluir que a mão “(...) não é apenas 

uma parte do corpo, mas a expressão e continuação de um pensamento 

que deve ser capturado e transportado (...)”188 A mão é mais do que um 

instrumento desenhatório e de concretização de coisas, é um dos elementos 

mais representativos desse processo.

2.7.4. Cérebro – olho – mão

 “Que têm de fazer para fazer desenhos? Convertam-se vocês 

próprios em desenho.”189

 Cérebro, olho e mão são, como vimos, três órgãos do nosso 

aparelho sensorial, com um funcionamento aparentemente independente e 

autónomo entre si. É, no entanto, necessário esclarecer que cada eu “(...) 

é um elemento único, indivisível em que qualquer cisão é considerada uma 

186 CARNEIRO, Alberto. Op. cit. p.43.

187 Idem, ibidem.

188 BALZAC, Honoré de cit. in PALLASMA, Juhani. Op. cit. p.16 [Tradução livre do autor a partir do 
texto original em inglês]

189 FERNANDEZ, Maritere Martinez cit. in MOLINA, Juan; CABEZAS, Lino; COPÓN, Miguel. Los 
Nombres del Dibujo. Madrid: Ediciones Cátedra, 2005, p.69.
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patologia.”190 O eu define-se, precisamente, pelo seu sentido holístico.

 A conexão, complementaridade e colaboração íntima entre eles191, 

além de biologicamente necessária, é também crucial para o fazer artístico 

e, em concreto, para o processo de desenho, considerado em termos 

genéticos, na medida em que, em conjunto, proporcionam uma libertadora 

experiência de deséuvrement, na qual o movimento circunscrito do corpo 

se expande como um todo e se arrisca a avançar para o desconhecido, à 

descoberta de caminhos interpretados e mundos possíveis – enunciados a 

priori ou a posteriori através do desenho.192

 Desenhar depende, portanto, da estrutura biológica mas também 

psicológica e cognitiva do eu, da articulação única e do vínculo singular 

e profícuo estabelecido entre os sistemas cerebral, visual e háptico, só 

deste modo se gera “(...) um processo complexo que mobiliza todo o sujeito 

pensante na sua unicidade inteligível, afectiva, corpórea e social.”193 Este 

acto ocorre em termos análogos à sinestesia,  na medida em que expressa 

a união/conexão de vários pontos sensoriais com o cognitivo; e à cinestesia, 

considerada, do ponto de vista muscular, como um conjunto de sensações 

que permitem a percepção dos movimentos (no caso concreto do desenhar). 

Pensamento, percepção e acção da mão perdem a sua autonomia própria 

ao se constituírem num sistema subliminarmente coordenado de reacção – 

resposta – reacção, e vice-versa.

 Para entender o desenho arquitectónico é, face ao já explanado, 

necessário ter “(...) consciência, o (re)conhecimento de como o corpo se 

190 RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p.72.

191 “O corpo – mão e mente e tudo – não cabe no corpo de cada um. E nenhuma parte é autónoma.”    
SIZA, Álvaro. Oito pontos. In SIZA, Álvaro. Op. cit. p.29. 

192 A priori ou a posteriori, consoante de onde se parta: externo (desenho) – mão/olho/mente; ou 
interno (ideia) – mente/olho/mão, respectivamente.

193 RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p.191.
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sente e pensa, age e inventa, segundo as determinantes da sua adaptação 

físico/psicológica ao meio, de como todo o aparelho sensório/perceptivo, 

os sentidos considerados como sistemas de percepção, se constituíram 

para (...) tornar as acções mais eficazes.”194 A mesma linha de raciocínio 

parece ser seguida por Ana Leonor Rodrigues, que sustenta a necessidade 

de perceber como essa unidade que lhe deu origem “(...) pensa e age, para 

poder entender a relação entre o desenho e o pensamento arquitectónico.”195

 Quem desenha, no entender de vários autores, projecta e projecta-

se, simultaneamente, nas representações que constrói e comunica, 

inscreve “(...) de uma maneira directa, toda a corporalidade do (...) eu na 

própria acção (...).”196 O corpo e o sistema sensorial e perceptivo “(...) fica 

registado no desenho directamente através do gesto do fazer (...).”197

 Têm, todavia, sido levadas a cabo tentativas experimentais para 

enfraquecer ou eliminar o uso de um elemento deste ‘circuito fechado’ – 

mão/olho/mente. As melhor sucedidas e, mais facilmente reprodutíveis,  

implicam normalmente a privação temporária do sentido da visão. Juhani 

Pallasmaa refere que o seu professor e mentor Aulis Blomstedt gostava de 

desenhar com os olhos fechados para eliminar a coordenação entre o olho 

e a mão.198

 Também na minha aula conduzo uma experiência similar. Como 

primeiro exercício de projecto (simultâneo à feitura da maquete de turma), 

solicito aos alunos a realização de desenhos propositivos inseridos no 

contexto, com periocidade diária e duração de três minutos cada, sem 

194 CARNEIRO, Alberto. Op. cit. p.21 e 22.

195 RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p.73.

196 Idem, ibidem, p.120.

197 Idem, ibidem, p.236.

198 PALLASMAA, Juhani. Op. cit. p.86.
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olharem para o papel, daí a designação ‘desenhos pró tecto’. Este exercício 

pedagógico tem a particularidade de tentar ‘desformatar’, restringir ou 

impedir a carga de pré-conceitos e pré-juízos que o olhar transporta (e que 

limitam as possibilidades desenhatórias) e de lhes fazer ver que “(...) os 

desenhos não são bons nem maus (...) são feitos com uma intenção e uma 

finalidade, a de desenvolver um pensamento, a fim de o tornar arquitectura 

ou discurso arquitectónico, e, afinal, essa é a sua função e o seu objectivo.”199 

A dimensão plástica do desenho é, neste contexto, secundarizada.

 O desenho, ao tornar visível o pensamento, “(...) inventa e cria 

o próprio desenhador enquanto entidade dinâmica, individual, única 

e irreprodutível.”200 Aquele que desenha, no entendimento de Alberto 

Carneiro, desenha-se também “(...) na complexidade do seu sentir e do 

seu pensar, segundo a problematização dos conceitos envolvidos nos 

seus actos de representar, na busca de soluções que possam levar ao 

conhecimento, ao domínio das ideias e dos instrumentos para elaborar 

formas e as consequentes imagens.”201

 Daqui se conclui que o desenho é uma sabedoria que dá sentido 

ao corpo que pensa em si. É, no dizer de Joaquim Vieira, um método 

“(...) fundamentalmente interior. Está em cada um de nós e em cada 

um se encontra o objectivo a atingir. Atingir o objectivo é reencontrar 

permanentemente o prazer em ter feito e em voltar a fazer. Ser capaz de 

199 RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p.204.

200 GONÇALVES, Luísa. Sem título. In AA.VV. Os Desenhos do Desenho, nas Novas Perspectivas 
sobre Ensino Artístico. Porto: Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade 
do Porto, 2001, p.172.

201 CARNEIRO, Alberto. O Desenho, projecto da pessoa. In AA.VV. Op. cit. p.37.
Quem desenha “(...) escolhe os instrumentos segundo os seus propósitos de conhecimento, 
mas também conforme o seu carácter, as suas razões de ser mais profundas e muitas ainda não 
conscientes. O seu processo de desenho é também campo de auto-(re)conhecimento.”    CARNEIRO, 
Alberto. Campo Sujeito e Representação no Ensino e na Prática do Desenho/Projecto. Porto: 
Publicações FAUP, 1995, p.57.
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atingir a satisfação no próprio acto (...)”202

 A experiência do desenhar não pode, por conseguinte, substituir-

se pelo conhecimento do ouvir dizer ou pelo estudo, é algo pessoal e 

intransmissível que nos encontra onde nos encontrarmos.

2.7.5. Desenhar/ pensar 

 Vários autores partilham do entendimento de que desenho e 

pensamento são equivalentes. Esta correspondência entre aquilo que é 

representado e aquilo que essa representação gráfica ‘diz’, encontra reflexo 

na frase atribuída a Leonardo da Vinci – “o desenho é coisa mental” –, bem 

como na afirmação de Mel Bochner – “o desenho é um verbo”203 –, ou seja: 

o desenho é a própria expressão do pensamento, próximo de um ‘discurso’.

 No campo específico a que reportamos – o do desenho arquitectónico 

–, alguns autores consideram, de modo semelhante ou paralelo ao 

daqueles, que desenho arquitectónico e pensamento arquitectónico são 

equivalentes; e que esta sua forma desenhada não anula outros modos 

– o falado, o escrito, entre outros –, pelo contrário, potencia, ilustra e, de 

certa forma, determina-os.204 O aprofundamento deste assunto transportou 

Ana Leonor Rodrigues a considerar “(...) o desenho do arquitecto como um 

202 VIEIRA, Joaquim. Op. cit. p.56.

203 BOCHNER, Mel cit. in BISMARCK, Mario. Op. cit. p.57.

204 Sobre este aspecto, Ana Leonor Rodrigues refere: “Embora se teorize sobre arquitectura e 
embora seja por vezes o próprio arquitecto a fazê-lo, este discursar é frequentemente uma estrutura 
paralela e monologante em relação ao objecto arquitectónico. Para ‘ver’ um arquitecto a pensar é 
necessário olhar para os seus desenhos, ou, até, vê-lo a desenhar. As características específicas 
do seu pensamento são mal traduzíveis em palavras uma vez que ele se desenvolve sobretudo 
quer de um modo mais abstracto do que a palavra (são sobretudo problemas que se transformam 
em espaços, superfícies, formas, quiçá cores), quer de um modo mais material e sensível, pois 
rapidamente esses elementos se tornam materiais ou contêm a materialidade de uma maneira 
muito evidente. Assim, a clareza e a objectividade desse pensamento encontram a possibilidade de 
expressão na linguagem que lhe é mais próxima, o Desenho.”    RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. 
p.126.
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processo próximo do pensamento, senão mesmo como uma maneira de 

pensar, (...) como ordem estruturadora e universalizadora do pensamento 

arquitectónico.”205 E que é precisamente por possibilitar a criação dessa 

entidade conceptual – o pensamento arquitectónico – “(...) que o desenho 

cria o arquitecto e a Arquitectura, não no sentido do construir (embora 

também nele participe) mas no sentido do arquitectar.”206

 Assim, teremos que o desenho é pensamento, mas também que 

o desenhador é aquele que pensa o pensamento do desenho207. De facto, 

na acção desenhatória (como muitos autores afirmam e partilho) verifica-

se uma conexão muito íntima, espontânea (que no caso de oficiantes 

mais experientes se aproximará, em paralelismo, com a ‘inconsciência’ e 

a naturalidade da respiração), onde “(...) representar o que se pensa e 

pensar o que se representa são, na ocorrência, uma e a mesma coisa.”208

 Dimensões semelhantes e esclarecedoras poder-se-ão encontrar 

nas palavras de John Berger ou de Ana Leonor Rodrigues:

- “Cada linha que desenho reformula a figura no papel, e ao mesmo 

tempo redesenha a imagem na minha mente. Além disso, a linha 

desenhada redesenha a ideia, porque altera a minha capacidade 

de perceber”209;

- “(...) o desenho permite à (...) personalidade cognitiva do arquitecto 

exercer essa capacidade de pensar e de criar conceitos. Existe 

205 Idem, ibidem, p.127.

206 Idem, ibidem.

207 Ver: SILVA, Vítor M. Oliveira da. Ética e Política do Desenho – Teoria e Prática do Desenho na 
Arte do século XVII. Porto: FAUP, 2004,  p.28. Dissertação de Doutoramento em Desenho. 

208 TAÍNHA, Manuel. A arquitectura em questão: reflexões de um prático. Lisboa: Associação de 
Estudantes da Faculdade de Arquitectura – Universidade Técnica de Lisboa, 1994, p.68.

209 BERGER, John cit. in PALLASMAA, Juhani. Op. cit. p.83. [Tradução livre do autor a partir do 
texto original em inglês]
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uma pessoa conceptual que pensa no próprio acto de desenhar, e 

então pensar e desenhar tornam-se momentaneamente actividades 

sinónimas.”210

 O carácter ‘sinónimo’ traduz-se, remete e ilustra a consubstanciação 

– necessária em arquitectura – de desenho e de ideia, por forma a que o 

desenho represente a ideia, a recrie e se constitua nela própria, e a ideia 

se forme no desenho, por ele se transforme e nele se corporalize. É, na 

essência, em sentido análogo, o mesmo da interpelação que Eduardo 

Souto Moura me fez numa aula: “de que vale esse alçado tão bem dito, se 

o desenho não diz as tuas palavras?”

 A explicação escrita dessa consubstanciação necessária ao 

desenho arquitectónico torna-se difícil, por vezes obscura e complexa. Não 

obstante, no seu exercício é espontânea, subliminar, duma simplicidade e 

dum prazer desconcertantes – como respirar, para alguns. 

 Trata-se de um processo aparentemente simples mas, 

paradoxalmente, muito complexo, com dinâmica pendular, de vaivém, 

interactiva, para a qual não terá importância o lado de que se parte – interno 

(ideia mental) ou externo (ideia desenhada) –, ou o lado em que cada um, 

em cada caso, escolhe ‘instalar a ignição’. Desenha-se, portanto, aquilo que 

se pensa pensar, enquanto se vê e se pensa o que se desenha e pensa-

se no que se vai vendo desenhado, enquanto se desenha aquilo em que 

se vai pensando.211 Neste sentido,”(...) os tipos de ordenação contidos no 

210 RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p.126.

211 Sobre este aspecto, Juan Molina acentua a importância dos suportes e dos instrumentos como 
determinantes da “orografia” do pensamento do desenho interactivo.
“ Establecemos un conocimiento en la propia concreción del hecho físico del gesto, en la determinación 
material del dibujo; son las propiedades del propio instrumento las que establecen la orografía del 
pensamiento, las densidades, las vacilaciones, las interrupciones, las indefiniciones del grafito o de 
la tinta las que crean el paisaje que recorremos en estos viajes hacia la autoconciencia.”    MOLINA, 
Juan José Gomez. Decirlo en Alto. In AA.VV. Op.cit. p.91.
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desenho (...) elaboram a possibilidade necessária ao pensar e à expressão 

(no sentido comunicativo) desse pensamento de uma interactividade na 

qual cogitar e fazer se entretecem em tempos concomitantes de um modo 

que por vezes os torna indistintos.”212

 A ‘mecânica operacional do fazer’, do desenhar/arquitectar 

ocorre, assim, em processos visuais, hápticos e cognitivos que permitem 

a intelecção. Esta organicidade dinâmica e pendular, de que se vem 

falando, e que alguns denominam de “processo circular” ou “movimento de 

retorno”213, possui vincadamente um carácter ‘errático’, na medida em que 

lhe corresponde, nas suas trajectórias de ciclo e contraciclo, uma natureza 

que assenta fundamentalmente na indeterminação dos possíveis sentidos 

e direcções a percorrer e na abertura – espacial – que a deslocação faculta; 

que transportam também nessas viagens contaminações recíprocas de 

vocação criativa.214 Estamos perante trânsitos e fluxos complexos (que 

212 RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p.240.

213 Acerca do “processo circular” e do “movimento de retorno” leiam-se três passagens de três 
autores distintos que expressam complementarmente esse aspecto:
“(...) Renzo Piano torna clara esta indissociável articulação entre pensamento e acção na prática 
cíclica dos desenhos de estudo: “(...) Pensa-se e faz-se ao mesmo tempo. Desenha-se e faz-se. 
Parece-me bastante interessante que o desenho, como um instrumento puro de um processo 
circular entre pensamento e acção, o desenho esteja no meio mas se volte a ele. Faz-se, volta-se a 
fazer e volta-se a fazer outra vez”.”    SPENCER, Jorge. Op. cit. p.277.
“Ao mesmo tempo que o arquitecto vai resolvendo os problemas daquilo que concebe e vai 
conhecendo pelos seus desenhos como é que esse pensar discorre, acontece igualmente uma 
espécie de movimento de retorno, em que os próprios desenhos estimulam hipóteses e desbravam 
soluções possíveis.”    RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p.238.
“(...) cuando comenzamos un gesto tratamos siempre de determinar algo, iniciamos un viaje hacia 
aquello que es exterior a nosotros mismos, en este viaje sucede una doble transformación; la que se 
produce en el papel, y la que se produce en nuestra conciencia; desde ese momento somos aquello 
que hemos dicho, y lo dicho se proyecta ante los demás como algo que es parte de nosotros. En el 
momento que hemos realizado ese recorrido, nos hemos movido y ese movimiento ha generado una 
figura que es la representación del vacío que se producía en nuestra conciencia.”    MOLINA, Juan 
José Gomez. Op. cit. p.91.

214 Acerca das contaminações recíprocas, Ana Leonor Rodrigues refere que:
“Desenhar resulta de uma relação particular entre o que é percepcionado e aquilo que o momento 
preciso de riscar transporta de interioridade do sujeito que o executa. No desenrolar da acção, 
cada pequeno resultado, cada intensidade de traço, cada acaso ou cada indecisão, dirige o próprio 
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não balançam num plano único e fixo de simples movimento de vaivém), 

com liberdade de itinerâncias em qualquer direcção onde – contrariamente 

ao princípio do Pêndulo de Focault, que se apoia num ponto fixo – neste 

caso o ponto de apoio tem, também ele, história e trajecto próprio (o do 

desenhador) e resultado – ou destino – indeterminado (o do desenho 

arquitectónico).

 Aqui chegados, depois de assim o escrever, penso, contudo, que a 

melhor forma de o ‘dizer, é desenhá-lo:

caminho que o desenho vai tomando. Nos desenhos de estudo de arquitectura, isto torna-se 
ainda mais evidente, uma vez que estes não participam do projecto, eles são o próprio projecto.”    
RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p.240.
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2.8. ASPECTOS COMUNICATIVOS DO DESENHO ARQUITECTÓNICO

 “ O desenho é uma forma de comunicação, com o eu e com os 

outros. Para o arquitecto, é também, entre muitos, um instrumento de 

trabalho; uma forma de aprender, compreender, comunicar, transformar: 

de projecto.

 Outros instrumentos poderá utilizar o arquitecto; mas nenhum 

substituirá o desenho sem algum prejuízo, nem ele o que a outros cabe”.215

Álvaro Siza

 É um facto comprovado que a nossa experiência de desenhar é 

anterior à de escrever e constituiu uma descoberta comunicativa brilhante. 

Podemos também afirmar com segurança que ‘riscamos’ antes mesmo 

de termos aprendido a desenhar, tal facto é facilmente observável nas 

crianças. Emílio Remelhe nota que o mesmo acontece com a fala: “(...) 

quando aprendemos a ler e a escrever já sabemos falar. Podemos, aliás, 

falar a vida inteira sem nunca ter aprendido a ler e a escrever.”216

 A necessidade de comunicar esteve desde sempre na génese das 

acções desenhatórias, todavia trata-se de uma comunicação distinta da 

verbal. Como meio de expressar o pensamento, tem no arquitectar uma 

ocorrência paralela ao discurso verbal que lhe permite traduzir aquilo que não 

pode ser dito ou escrito – expressa o ‘indizível’. Tem sido, como Ana Leonor 

Rodrigues esclarece, um “(...) modo de ‘falar’ que por vezes ultrapassa, em 

possibilidades expressivas e especulativas, a própria verbalização. Permite 

pensar e discutir sobre aquilo para o qual não há palavras, precisamente 

215 SIZA, Álvaro. Construir. In MORAIS, Carlos Campos, Op. cit. p.26.

216 REMELHE, Emílio, Op. cit. p.21
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por ser um dos instrumentos poéticos da criação arquitectónica.”217  

 No verbal e no não-verbal, não obstante os traços que marcadamente 

os distinguem, é, ainda assim, possível encontrar alguns aspectos comuns 

entre eles. Todavia são frequentemente colocados em campos opostos, 

como rivais, geralmente guardados por argumentos e juízos de valor que, 

em vão, propugnam a eficácia de um por exclusão do outro.

 A natureza do desenho permite-lhe, porém, estar aquém ou além 

de qualquer discurso verbal que o instrumentalize. Este facto foi justamente 

o que levou Ana Leonor Rodrigues a considerar que o desenho “(...) 

condensa uma vasta área de intenções comunicativas e expressivas que o 

definem como uma quase linguagem técnica (...).”218

 Os desenhos, estando graficamente próximos de escrita (da qual 

são uma espécie de antepassado), aproximam-se do sentido estrutural 

de linguagem. Os desenhos de notação rigorosa, pelo facto de terem de 

comunicar, sem qualquer ambiguidade ou equívoco, informações e dados 

precisos, recorrem à codificação geométrica e à representação cotada que 

os objectiva e os define como uma linguagem não-verbal. Podem parecer 

aproximar-se de uma linguagem mas, “(...) na realidade existem numa 

situação de limiar que tende a defini-los como uma linguagem não-verbal, 

no sentido que Gil considera como “pós-pré-verbal”.”219

 Os restantes tipos de desenhos normalmente associados à prática 

arquitectónica – esboços, esquiços, entre outros –, uma vez que não se 

217 RODRIGUES, Ana Leonor. Op.cit. p. 219 e 220

218 Idem, ibidem, p.228

219 Idem, ibidem, p.17.
“Toda a dificuldade está em pensar um não-verbal que seja não um pré, mas um pós-verbal: é por 
retroacção e ruptura que a linguagem verbal constitui o não-verbal como “pré”-verbal, quer dizer 
como efectivamente detentor de sentido não exprimível por signos verbais.”    GIL, José cit. in 
RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p.17.
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servem intencionalmente e convencionalmente de um sistema único de 

signos, regras ou códigos pré-estabelecidos para representar conteúdos 

que o pensamento quer comunicar (cada ‘autor’ poderá estabelecer ou 

definir, segundo o seu critério, o seu código e os meios de representação a 

utilizar), não podem ser considerados uma forma de linguagem. São, neste 

sentido, não-linguagens não-verbais, o que constitui um paradoxo: por um 

lado têm uma vocação interna latente que aspira a ser linguagem, por outro 

a ausência de um código único (universal) é incompatível com a própria 

definição de linguagem.

 Esta aproximação não rejeita, nem tampouco refuta, o entendimento 

do desenho como um ‘objecto’ comunicante com “(...) características de 

materialidade específicas”220 que processa e transmite a informação “(...) 

de um modo não discursivo e com um tipo de abstracção não lexical”221, 

que, com exclusão dos desenhos de notação rigorosa, “(...) o afastam 

dos sistemas codificados e o aproximam da liberdade compositória das 

linguagens artísticas.”222

 O desenho de arquitectura, “(...) não sendo um discurso verbal ou 

linguagem é, no entanto, uma metalinguagem da explanação e do discorrer 

de ideias em arquitecura.”223 A palavra metalinguagem, formada com o 

prefixo grego meta, que expressa mistura ou intermediação, designa a 

linguagem sobre a linguagem. A multiplicidade de códigos e linguagens 

220 RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p.228.

221 Idem, ibidem.
O desenho de arquitectura (com excepção dos desenhos de notação rigorosa) desenvolvem uma 
abstracção não lexical na medida em que criam estruturas instáveis, abertas e incompletas que se 
desenvolvem em sentido contrário ao das estruturas lexicais. 

222 Idem, ibidem, p.23.

223 Idem, ibidem, p.229.
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com que o desenho de arquitectura pode operar e encerrar (geométrica, 

matemática e/ou escrita), cria, através de processos de interacção e 

confronto constante e contínuo entre eles, uma metalinguagem, que se 

constitui como um trabalho do código  do desenho (em concreto dos de 

notação rigorosa, dotados de coerência estrutural) sobre o código da 

arquitectura, que representa, descreve e explica. Trata-se de um dado 

muito importante na medida em que, como o desenho arquitectónico não 

é a arquitectura em si mesma, é um constructo, é o projecto, “(...) apenas 

sugere aquilo que “lá poderá estar”(...).”224 A metalinguagem torna-se assim 

necessária para o arquitectar, como “(...) possibilidade dialogante que obvia 

os mal-entendidos da verbalização e permite a utilização de não dizíveis, 

através do manifestar quase directo do próprio pensamento em invenções 

e variações gráficas.225

 Muitos de nós, arquitectos, usamos e incrementamos um modo 

de ‘diálogo’ com os outros recorrendo à palavra falada e ao desenho, 

geralmente em simultaneidade no tempo da sua ocorrência. Esta 

maneira, que conecta essas duas formas comunicacionais, faculta não só, 

estritamente, a possibilidade de comunicar, mas – fundamentalmente – 

abre possibilidades ao conceptualizar arquitectónico. Em certa medida já 

disso se falou, quando se referiram os esboços colectivos no escritório, o 

‘brainstorming’.

 Conhecem-se, até porque algumas foram filmadas, as conferências e 

palestras de Le Corbusier, onde ele desenhava os assuntos que propugnava, 

224 TAÍNHA, Manuel. Ceci n’est pas une pomme. In TAÍNHA, Manuel. Textos de arquitectura. Lisboa: 
Caleidoscópio, 2009, p.119.

225 RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p.126.
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enquanto falava.226 No ensino da ‘escola do porto’ é incontornável a 

referência à profundidade relacional/cultural desse exercício simultâneo, 

da palavra e do desenho, que dele fazia Fernando Távora nas suas aulas 

de Teoria Geral da Organização do Espaço, a que tive a feliz oportunidade 

de assistir em 1981-82.227

 É, pois, comum e vulgar nos arquitectos esta forma de ‘diálogo 

bilingue’ na obra, no escritório, com clientes, nas instituições, no ensino. 

Nestas circunstâncias desenvolve-se um tipo singular de comunicação 

(normalmente de âmbito arquitectónico), onde desenho e palavra ocorrem 

sincronicamente e “(...) funcionam de forma intrincada, num todo harmonioso 

que conta com as capacidades narrativas do verbal e do visual num discurso 

unificado.”228 Discurso que desenvolve uma “motorização a dois tempos”229, 

cuja ‘fluência’ conexa potencia melhor entendimento e abertura a novos 

possíveis – de evidente utilidade e eficácia, quer no ofício, quer no ensino. 

226 Sobre este aspecto, Ana Leonor Rodrigues refere ainda que: “Nestes desenhos (...) podemos 
perceber até que ponto a expressão gráfica serve o seu pensamento, sem nunca adquirir uma 
personalidade autónoma: é sempre um meio de expressar ideias, um veículo. Muitas conferências 
existem hoje registadas pelo próprio nesses desenhos, e aí podemos ver e comover-nos com a 
proximidade do desenrolar do seu pensamento, mas, como em todos os seus registos gráficos, é o 
que está latente nos seus esboços que nos emociona e não a inventiva plástica, que é mínima ou 
indiferente”    RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p.240.

227 Numa preciosa publicação da ‘FAUP.publicações’ encontram-se alguns registos de ‘Desenhos 
de aula’ – de Fernando Távora – e algumas palavras de Alexandre Alves Costa (que nos parece aqui 
caberem ainda com justeza):
“Se Távora é insubstituível, será de facto substituído numa outra Escola que deveremos reconstruir. 
Disse-nos ele: o estilo não conta mas sim a relação com a vida. As suas aulas, de que deixamos 
nesta publicação um pálido sinal, são uma demonstração permanente desta tese. E ao contrário do 
habitual discurso iniciático dos mestres sobre a dificuldade e excelência do campo do conhecimento 
de que se julgam especialistas únicos, Távora explica aos seus alunos que desenhar é tão natural 
como respirar e que o ofício de fazer arquitectura, como qualquer outro ofício, não é apanágio de 
alguns iluminados. Por isso às suas lições se reserva a dignidade maior da porta que se abre aos 
novos estudantes. Por isso as suas lições marcaram profundamente o que tem sido chamado de 
elitismo da Escola do Porto e que não é mais do que a rejeição constitutiva de qualquer “estilismo” 
cenográfico e anedótico a pretexto ou com o alibi da morte das visões totalitárias e da mobilidade e 
dispersão do mundo moderno.”    COSTA, Alexandre Alves. In FAUP publicações. Série 4: edições 
especiais/múltiplos. Porto: FAUP.publicações, Outubro 1993, p.VIII e IX.

228 REMELHE, Emídio. Op. cit. p.51.

229  Idem, ibidem, p.151.
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Utilidade e eficácia na medida em que o pensamento mediado por desenho 

e palavra, “(...) em ambos pode optimizar ou especificar determinada 

procura: para emitir mensagens que nenhum deles tem, isolado, o poder de 

veicular.”230 Sobre estes aspectos, Alberto Carneiro, ainda que referindo-se 

ao âmbito específico do ensino, considera não tanto a questão da utilidade 

ou da eficácia mas – mais – da necessidade do aluno estabelecer o acordo 

entre a palavra (teoria) e o desenho (figuração), mas sempre no âmbito das 

suas dimensões comunicativas.231

 Nas circunstâncias várias do desempenho ‘bilingue’, processam-

se (quando “ambos se ligam na configuração do discurso”232) relações 

de intimidade entre forma e pensamento, que despoletam actos 

comunicativos intersubjectivos e intrasubjectivos (do ‘desenhador falador’ 

com os outros e consigo mesmo). A sua natureza, estruturalmente ‘bífida’, 

assenta numa ‘não-diglossia’, na medida em que aqueles dois registos 

linguísticos/comunicativos, funcionalmente diferenciados, podem coexistir 

sincronicamente – em uso conjunto – ou individualmente, com supremacia 

ou equilíbrio entre um e o outro, ou com tensão desacertada ou consonante. 

230 Idem, ibidem, p.149.
Sobre a importância e o papel da palavra neste processo, Emílio Remelhe afirma que:
“(...) a palavra, para além da condição básica que a liga ao desenho como a tantas outras actividades, 
tem um papel relevante na relação com ele: motiva-o, motoriza-o, organiza-o. (...) E num contexto 
em que o processo do desenho está particularmente em causa, a palavra tem um valor determinante 
se assumida como fio condutor de um percurso. Como narrativa ou como suporte reflexivo (que 
liga conceitos, que angaria matérias, que assegura condições de manutenção do processo, que 
proporciona uma teia comunicativa) ou como matéria implicada na própria emergência gráfica, seja 
ela bi ou tridimensional.”    Idem, ibidem.
Enquanto, por seu lado, Jorge Spencer refere que “os desenhos são registos tangíveis do pensamento 
de projecto, mas as palavras utilizadas no processo de projecto são mais frequentemente faladas 
do que escritas, sendo portanto transitórias, não deixando um registo permanente do seu efeito.”    
SPENCER, Jorge. Op. cit. p.215.

231 “As imagens, as figurações do desenho deverão demonstrar aquilo que a palavra poderá teorizar 
como conceito, como confirmação do adquirido, enquanto conhecimento, enquanto capacidade 
operativa e sempre para comunicar.”    CARNEIRO, Alberto. Op. cit. p.18.

232 REMELHE, Emílio. Op. cit. p.93.
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Assim parece apontar Emílio Remelhe quando afirma que o “(...) desenho 

e a palavra encontram-se e desencontram-se, colaboram em presença ou 

em ausência, como condição, como possibilidade estratégica.”233

 Possibilidade explorada não só no âmbito da eficácia comunicativa 

que faculta, mas também – no âmbito do acesso à (re)criação, à inovação, 

à resolução de problemas e à descoberta – heurística – onde funciona, 

geralmente, como ‘despoletador’, como ignição ou como “motorização”. É 

muitas vezes naquele ‘diálogo bilingue’ que arquitecto e aluno vislumbram, 

encontram e desenham o ‘caminho’.234

 Sob este ponto de vista, o desenvolvimento – estratégico – destas 

conexões sincrónicas entre desenho e palavra falada apresenta ligeiras 

diferenças ao ocorrer no ofício ou no ensino. Nestas circunstâncias diversas, 

ainda que facultem, como se viu, um dos modos possíveis de acesso à 

inovação e à descoberta, no caso do ‘espaço da aula’ essa será somente 

uma entrada heurística e propedêutica, de carácter tendencialmente 

maiêutico235; na medida em que o ‘desenho de perguntas’ (a que nem 

sempre se obterão respostas congruentes) induz, fundamentalmente, o 

aluno à tomada de consciência do potencial próprio que transporta236 - sem 

233 REMELHE, Emílio. Op. cit. p.13.

234 Sobre este assunto, Jorge Spencer, no âmbito dos muitos exemplos que encontrou na ‘profissão’ 
e no apoio em Nigel Cross, salienta:

- “(...) a importância da conjugação entre desenhar e falar nos grupos de projecto”;
- “(...) desenhar e falar em conjunto fazem com que o processo de projecto funcione”;
- “tanto as palavras como as imagens têm as suas vantagens, mas (...) é em combinação que 
constituem uma poderosa “linguagem de projecto”.”    SPENCER, Jorge. Op. cit. 215.

235 Acerca deste assunto, remete-se o leitor para o pequeno Anexo I que integra este trabalho.

236 Sobre esta questão, Alberto Carneiro e Ana Leonor Rodrigues referem complementarmente 
que:
“Assim, nesta prática de desenho, o aluno é o fautor da própria aprendizagem: ele autentica os 
conhecimentos e consequentes instrumentos, como desenho operativo, quando descobre e entende 
a sua necessidade no projecto, a sua indispensabilidade para compreender a realidade e inventar as 
formas.    CARNEIRO, Alberto. Op. cit. p.25.
“(...) o desenhar do natural é um processo que, utilizando uma aparente imitação (...) ou reprodução 
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se aperceber, geralmente, que o possui – e aos primeiros contactos com 

os mecanismos dos processos de desenho arquitectónico e com as suas 

dinâmicas instáveis de natureza criativa.

2.8.1. Famílias dos desenhos de arquitectura segundo a sua 

função comunicativa

 São múltiplas e diversas as hipóteses de identificação e agrupamento 

dos desenhos de arquitectura. As perspectivas segundo as quais vários 

autores as apresentam são, naturalmente, distintas e, em alguns casos, 

divergentes.

 Na linha de investigação que este trabalho vem desenvolvendo 

interessam sobretudo as suas possibilidades comunicativas e, nesse 

sentido, encontramos na classificação proposta por Ana Leonor Rodrigues 

uma hipótese pertinente a esta questão. Esta autora estruturou a sua 

categorização em quatro grupos que se distinguem entre si fundamentalmente 

pelos propósitos, mas sobretudo pelos modos de comunicação que os seus 

desenhos possibilitam. Assim temos:

 Grupo 1 – Desenhos de notação rigorosa codificada que incluem 

“(...) todos os registos afins à linguagem geométrica e que são a tradução final 

da ideia arquitectónica  antecedendo a transposição construtiva, falamos 

de axonometrias várias, plantas, cortes, toda a informação codificada e 

cotada, incluindo as perspectivas geometricamente rigorosas.”237

da realidade, vai desencadeando descobertas, e, se quisermos, ensinando no próprio  acto de 
fazer, o que permite uma autoformação, muitas vezes indiferente a qualquer orientação exterior. 
Em cada pessoa que desenha, mais tarde ou mais cedo acontece um momento de absoluta clareza 
da manipulação deste processo, o instante em que se toma consciência da própria capacidade de 
desenhar, depois do qual é necessário apenas praticar, connosco mesmos, o uso desse modo de 
expressão.    RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p.192.

237 Idem, ibidem, p.205.
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 Grupo 2 – Neste grupo os desenhos assumem a liberdade de 

utilizarem ordenações de carácter artístico. Este tipo de desenho, “(...) 

utilizando aspectos dos códigos de notação rigorosa, mistura linguagens 

mais espontâneas e livres, tomando do código aquilo que a imaginação 

lhe apetece, a fim de representar o discorrer da ideia arquitectónica.”238 

Este grupo subdivide-se em desenhos de carácter claramente oficinal, “(...) 

que em princípio não saem do espaço de atelier e servem directamente o 

processo criativo do projecto, e em desenhos que apresentam a terceiros 

as soluções propostas já ‘limpas’ do oficinar anterior.”239

 Grupo 3 – Desenhos realizados “(...) sem nunca terem a finalidade 

de ultrapassar a bidimensionalidade do suporte. São (...) desenhos 

utópicos que apresentam possibilidades conscientemente não exequíveis 

de construção espacial, quer por inexistência de materiais e tecnologias 

(...)”240

 Grupo 4 – Compreende um tipo de desenhos que, “(...) usando e 

nunca abandonando a expressão gráfica, trazem para o âmbito do discurso 

não verbal a discussão arquitectónica.”241 São desenhos que “(...) têm uma 

238 Idem, ibidem.

239 Idem, ibidem.
A visibilidade que o desenho de concepção arquitectónica conquistou ao “(...) ter saído do espaço 
restrito e preservado dos olhares do atelier, levou-o a ser apresentado e entendido não como parte 
de um processo de desenvolvimento de algo, mas como imagem per si (...). Podemos então dizer 
que o olhar de terceiros, o olhar do espectador, é um olhar perturbador, (...) porque se imiscui, se 
introduz num campo que lhe é vedado, num espaço operativo que o dispensa, porque esse é um 
espaço impartilhável, de diálogo íntimo entre o desenhador e o desenho, um espaço de exigências, 
solitário, onde se confronta toda a nudez.” BISMARCK, Mário. Op. cit. p.57.

240 Idem, ibidem, p.206.
A título de exemplo vejam-se alguns desenhos de Étienne-Louis Boullée, de Claude-Nicolas Ledoux 
ou de Frederick John Kiesler.

241 Idem, ibidem.
Como exemplo, observem-se os desenhos de Giovanni Battista Piranesi ou de António Sant’Elia.
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capacidade argumentativa e afirmativa tal, que influenciam não o desenhar 

mas o fazer arquitectura, com a mesma força de um qualquer tratado ou 

manifesto.”242

 Em síntese, podemos afirmar que os dois primeiros grupos 

compreendem os desenhos que estão directamente associados à 

concepção e execução projectual, enquanto que os dois últimos têm um 

carácter menos convencional e utilitário, pelo menos no sentido imediato.

 A classificação anteriormente apresentada (importante como base 

fundadora para a formulação que de seguida se apresentará) é muito 

sólida e consistente, contudo é incompleta na medida em que circunscreve, 

aparentemente, o desenhar a uma acção que termina no espaço do escritório-

oficina-atelier, não o levando a confrontar-se com o acto edificatório. Omite 

uma dimensão fundamental do ofício e do arquitectar– o desenho de 

obra –, observável, como vimos, na história antiga ou contemporânea da 

arquitectura.

 Este desenho é geralmente realizado à mão levantada, por vezes 

sobre um qualquer suporte encontrado em obra, que tem como principal 

função a resolução de aspectos particulares da construção em curso, 

servindo, portanto, para a gestão/orientação de problemas pontuais e como 

base provisória para a introdução de pequenos ajustes ou alterações que 

se considerem necessários. O desenho de obra, que geralmente por ela é 

‘devorado’, é normalmente esquecido e não se vê divulgado, apesar da sua 

enorme importância no acto edificatório.

 O modelo diagramático/ famílias de desenho arquitectónicos que 

proponho apresenta uma variante particular, em sentido supletivo, da 

242 Idem, ibidem.
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F. 208 Desenhando na obra
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classificação definida por aquela autora, e assenta em quatro aspectos 

essenciais (todos concernentes aos desenhos de arquitectura):

- a questão intra/intersubjectiva;

- a questão da consubstanciação de formas conexas de comunicação 

no desenho arquitectónico;

- a questão temporal de ocorrência;

- a questão autoral.

 A reflexão que se vem desenvolvendo resultou, naturalmente, 

na necessidade de classificar os desenhos arquitectónicos em função 

das dimensões comunicativas que estes assumem e desempenham nos 

processos do desenho da arquitectura e do ensino.

 Nesse âmbito, a representação gráfica das relações entre as 

diferentes partes desse agrupamento assume os seguintes contornos:
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 O diagrama expressa a natureza dinâmica, aberta e relacional 

das partes entre si, que não se veiculam (contudo) a qualquer ordenação 

sequencial no tempo e onde os três ‘agrupamentos comunicacionais’ – 

monologante, dialogante em simultaneidade (sincrónico) e dialogante sem 

simultaneidade (diacrónico) – apresentam e instigam elevado grau de 

mutação entre si. Seja pela via estrutural do triângulo interno, seja pela via 

do triângulo externo que se apresenta aberto nos seus três vértices.

 Nessas aberturas:

 - a dimensão monologante e a dimensão dialogante sincrónica 

integram os actos de desenhar no escritório, na aula, no café, na obra, ..., e 

desenvolvem-se nas possibilidades de relação dialéctica entre aquelas, ou 

exclusivamente em cada uma delas;

 - a dimensão dialogante sincrónica e a dimensão dialogante 

diacrónica associam-se aos actos de comunicar com os outros e processam-

se nas possibilidades de relação dialéctica entre aquelas ou naquelas 

isoladamente;

 - a dimensão monologante e a dimensão dialogante diacrónica 

ocorrem geralmente em actos solitários, seja em cada uma delas 

individualmente, seja nas relações dialécticas entre ambas.

 

 Desenvolvendo a metáfora de Emílio Remelhe, observa-se que 

o diagrama (ou modelo) apresenta uma “motorização” de ‘três cilindros’ 

com funcionamento duplo – interno e externo – em vários tempos, onde 

à maior cultura – relacional e arquitectónica – corresponde uma maior 

‘cilindrada’, que poderá desenvolver a correspondente maior potência 
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disponível. A combustão da matéria circunstancial nesses processos de 

desenho (quadros de referência, tradição, idiossincrasias, programas, 

técnicas disponíveis, legislação aplicável, orçamentos, etc.), a dinâmica 

(instável/errática) e a energia dos movimentos cinéticos que produzem e 

transmitem terão de ocorrer, contudo, nem ‘meio’ de fluída e lubrificada 

liberdade artística e ética criativa: sem o qual o ‘motor poderá gripar’.

 Assim, os desenhos de arquitectura transportam em si e facultam (a 

quem os executa ou a quem eles se destinam) o acesso a duas dimensões 

de natureza comunicativa que os classificam em ‘desenhos de dimensão 

monologante’ e ‘desenhos de dimensão dialogante’:

 - Nos desenhos de dimensão monologante, arquitecto ou aluno 

comunicam consigo próprios no desenho e, nesse desenhar intimista, 

encontram, expressam, vêem e transformam o seu próprio pensar 

arquitectónico. São geralmente esboços ou borrões com pendor autoral e 

intrasubjectivo, no sentido em que assentam no exercício da interioridade 

solitária do sujeito que os executa; significando um certo ‘escavar’ do autor 

nele mesmo – uma escavação autoral.

 Neste tipo de registos cabem as normas, os códigos e as 

dimensões artísticas que cada desenhador quiser (ou conseguir) e 

também, frequentemente, anotações acessórias de linguagem escrita e/

ou matemática, que não lhe retiram ou alteram contudo a sua natureza 

essencialmente monologante;

 - Os desenhos de dimensão dialogante são conexos com outras 

formas de linguagem complementar e ramificam-se em duas subdimensões: 

a dialogante sincrónica e a dialogante diacrónica.
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 A primeira destas processa-se na ocorrência simultânea de desenho 

e palavra falada, em coexistência sincrónica, onde são assumidos como 

instrumento e matéria de trabalho relacional, abertos ao juízo e contribuições 

de desenhador e de interlocutor. São, nesta medida, desenhos com 

vocação intersubjectiva, onde o exercício próprio do indivíduo que desenha 

assenta no diálogo e partilha/recolha da sua interioridade e da dos outros 

indivíduos. Tende, neste sentido, para a diluição da autoria.

 Este tipo de registos aceitam ainda grande liberdade interpretativa 

da norma e dos códigos de notação rigorosa, embora vinculados em grande 

medida à eficácia e à capacidade comunicativa que desenvolvam com o 

interlocutor. Podem por isso assumir vários modos possíveis e necessários, 

desenhados entre a forma ambígua ou inequívoca.

 - A outra, dada a impossibilidade das linguagens complementares 

(escrita, matemática e outras) ocorrerem concomitantemente com o 

desenho, processa-se em relação diacrónica, associando-se geralmente 

aos actos de comunicar o projecto nas várias instâncias. Estão associados, 

na sua maioria, aos contactos com o dono da obra, às várias fases de 

licenciamento, ao contacto necessário com outras especialidades, ao 

projecto de execução, aos aspectos contratuais e legais associados à 

realização da obra. Assentam fundamentalmente em linguagem codificada 

(desenho, escrita, matemática), visando uma comunicação inequívoca e 

sem ambiguidade.

 Os processos de desenho entretecidos nestas suas várias 

dimensões comunicativas, em monólogo ou em diálogo, assumem e 

potenciam cruzamentos cognitivos (re)produtivos, que despoletam e 
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“motorizam” os mecanismos criativos, facultando desse modo o acesso 

à inovação e à descoberta. Acesso que cada um terá de percorrer e de 

construir durante os algures do seu fazer, durante os seus momentos e 

ocasiões fugidias – únicas e irrepetíveis – das suas circunstâncias e do seu 

tempo.

 Isso demonstra-se e comprova-se na tecedura vária que muitos 

arquitectos vem fazendo dessas dimensões comunicativas nas suas 

práticas desenhatórias ao longo da história da arquitectura. Práticas essas 

que são, sobre essa matéria aliás, porventura a única possibilidade segura, 

fiável e disponível de o afirmar.

 O meu oficiar – em termos estritamente íntimos e pessoais, portanto 

sem qualquer interesse para terceiros – vem-me dizendo o mesmo, vem-

me confirmando essa possibilidade estratégica.

 Fernando Távora, enquanto desenhava no quadro a perfeição 

estrutual de um triângulo equilátero e escrevia em cada vértice firmitas, 

utilitas, venustas (vincando e esclarecendo a equidistância de cada um com 

os outros como condição sublime da arquitectura), dizia-nos, rematando 

em forma simples de profunda cultura:

 “O arquitecto é um desenhador.”
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3. SOL
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3.1. PREÂMBULO

Quem está ao sol e fecha os olhos,

Começa a não saber o que é o Sol

E a pensar muitas coisas cheias de calor.

Alberto Caeiro

 Na prática do ofício e do ensino é aceite, sem grande resistência ou 

dúvida, a importância da luz do sol como tema do projecto arquitectónico e da 

arquitectura. 

 Campo Baeza considera-a a mais antiga e luxuosa matéria ao dispor 

da arquitectura, uma dádiva gratuita (nem sempre valorizada ou usada 

adequadamente pelos arquitectos)1. Partilha o mesmo entendimento ‘radical’ de 

Louis Kahn que afirmava que arquitectura sem luz não é arquitectura. 

 Decorre com evidência destes arquitectos, que ao ser matéria primeira 

da arquitectura, oferecida em abundância e sem custo, o seu uso não deve ser 

banalizado, displicente ou caprichoso2 – deve ser usada com conhecimento 

preciso, rigor e em quantidades exactas e adequadas conforme aos fins a que 

se destina e quer potenciar. Campo Baeza, neste aspecto, adverte mesmo que 

a luz do sol deve ser usada com rigor quase matemático, estudada e controlada, 

por cálculos exactos, como o são as estruturas dos edifícios3.

1 “(…) más antiguo material de la arquitectura.”
“La luz es el material más lujoso com el que trabajamos los arquitectos. Y como se nos da gratuitamente a 
veces no lo valoramos adecuadamente. No puede haber Arquitectura sin luz, como no puede haber Música 
sin aire: Architectura sine luce nulla Architectura est.”   BAEZA, Campo. Principia Architectonica. Buenos 
Aires: Diseño, 2013, p.34.

2 Ver BAEZA, Campo. Op. cit. p.33.

3 “(…) debe ser usada con un conocimiento preciso, quasi matemático, controlada como las estructuras a 
través de su cálculo exacto. En una clara labor de investigación.”   BAEZA, Campo. Op. cit. p.33.
  “(…) Tratando de usar sólo las cantidades precisas. Nunca nos cansaremos de insistir en la importancia 
de la medida, de las cantidades exactas de los ingredientes con los que se resuelve la Arquitectura. Con la 
misma precisión con que las palabras se colocan en un poema.”   Idem, ibidem, p.38.
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 Este capítulo reflecte uma abordagem ordenada de alguns aspectos que 

emergem deste assunto, com o objectivo de cooperar na construção de andaimos 

e de ferramentas que permitam um exercício esclarecido, livre e criativo do ofício 

e do ensino. 

 O texto utiliza a palavra ‘projecto’ para significar ‘projecto de arquitectura’, 

convenção que não ofende o rigor: dizer disciplinarmente projecto é dizer projecto 

de arquitectura (momento de síntese de múltiplas, plurais e por vezes complexas 

razões e riscos). Não se confunda, contudo, o conceito com um fim em si mesmo 

pois, ainda que comece na ficção, o projecto transforma-se numa hipótese, que 

deseja e potencia, com rigor, o confronto e a comprovação no mundo do real e 

do possível4. Campo Baeza partilha deste entendimento quando afirma que não 

crê numa arquitectura que não tenha origem nas ideias, nem tenha a vontade e 

a finalidade de ser construída5.

 Pensar nas relações entre projecto e luz solar é, também, pensar nas 

relações entre esta e a arquitectura. Temática importante e necessária, não 

a única, evidentemente, a observar na elaboração do projecto. (As posturas 

que considerem somente um dos aspectos conduzem geralmente a visões ou 

propostas redutoras, parciais e não globalizantes.)

 Dever-se-á esclarecer, previamente, que é pouco precisa e rigorosa a 

utilização, no discurso arquitectónico, na sua prática ou no seu ensino a utilização 

de termos como luz, luz natural, iluminação natural querendo significar a luz que 

tem como origem o Sol. Parece claro que o termo luz abrange um campo muito 

4 “A Ficção é uma construção da imaginação, uma representação da ideia arquitectónica em que acima de 
tudo transparece o sentido daquilo que se vai fazer. E como se sabe a Ficção não carece de comprovação. 
Para ser aceite apenas tem de ser justificada. A hipótese pelo contrário precisa de ser comprovada, isto 
é: de ser confrontada com o mundo real dos factos.”   TAÍNHA, Manuel. Arquitectura em questão. Lisboa: 
AEFA-UTL, 1994, p.128.

5 “Estoy convencido de que no es posible una Arquitectura que no tenga su origen en las ideas, en el 
pensamiento, en la razón. Pero tampoco creo en una Arquitectura que no tenga la voluntad de ser construida, 
que no tenga como fin la obra construida.”   BAEZA, Campo, Op. cit. p.7.
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mais vasto de noções e significados que aqueles que a luz solar encerra, basta 

observar, por exemplo, os pontos de vista do pensamento religioso, científico, 

filosófico. Os termos luz natural ou iluminação natural implicariam, também, a 

aceitação da natureza natural da luz arquitectónica, o que não será consensual. 

Que sentido teriam as palavras de Vitrúvio quando afirma que a arquitectura 

corrige “con el arte lo que á la naturaleza falta”6 ou em que medida podemos 

considerar a luz do sol após atravessar a atmosfera em Nova Iorque ou a luz 

do sol que entra num espaço após ser reflectida por uma parede pintada de 

amarelo, luz ou iluminação natural?

 Estas são algumas das razões que, em rigor científico, justificam e 

determinam,  neste capítulo, a opção e uso dos termos luz solar e sol. 

 A exposição começa por caracterizar a luz solar como tema, matéria 

e estímulo do projecto e uma invocação recorrente dos arquitectos e da 

arquitectura. Abordam-se também, por necessidade pedagógica, algumas 

características do fenómeno e da sua percepção, iluminados pela perspectiva 

da óptica, para introduzir conhecimentos básicos que possam contribuir para um 

uso mais esclarecido e inventivo da luz do sol. Por fim, reflecte-se sobre questões 

disciplinares do ofício e do ensino que emergem da importância fundamental da 

luz solar no projecto: estrutura, luz e espaço; programa e luz solar; orientação; 

forma arquitectónica e luz solar; categorias arquitectónicas da luz do sol; sol e 

contexto.

6 POLIÓN, Marcus Vitruvio. Los Diez Libros de Arquitectura. Madrid: Akal, cop. 1987, p.140.
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3.2. O SOL COMO TEMA, MATÉRIA, IGNIÇÃO POÉTICA E SÍTIO/CONTEXTO DO 

PROJECTO DE ARQUITECTURA

3.2.1. Tema

 A luz solar origina múltiplas e surpreendentes variações no espaço e na forma 

arquitectónica. As permanentes mudanças de intensidade, tipo e direcção dessa 

luz, durante o dia e durante o ano, revelam e criam, sucessivamente e ciclicamente, 

um novo espaço e uma nova forma; dão-nos existências ou apresentam-nos 

espaços/formas mutantes e múltiplos ainda que as dimensões, a proporção, os 

elementos físicos e as linguagens que os constituem permaneçam inalteradas. 

Não são somente, portanto, o espaço enquanto tal nem as suas características 

físicas dimensionais e materiais, ou a sua forma, que dão a percepção do lugar e 

qualificam por si a arquitectura. Nesse processo a luz solar influi e age na natureza 

do espaço/forma como matéria singular e como tema fundador do projecto. Estas 

são questões essenciais para o ofício e para o ensino, que dificilmente aceitam 

teorias universais, dada a pluralidade dos seus aspectos e a especificidade de cada 

caso. 

 Desenhar/construir espaço e forma arquitectónica é, simultaneamente, 

construir/desenhar luz solar. A invocação dessa luz é não só um direito necessário 

mas, também, um desejo do projecto e um dos prazeres da arquitectura. O projecto 

deve, através daquele processo, ou doutros, definir e fundar com consciência e 

criatividade a natureza e a expressão do sol que pretende (re)criar. 

 Le Corbusier recomenda o jogo magnífico e isento de erros: um prazer 

esplêndido e rigoroso. Por outras palavras, o propósito é criar máquinas ópticas 

para modular e/ou corrigir a luz do “Bon Dieu”.

 Na minha obra, estes aspectos materializam-se nos artifícios formais e 

plásticos de entendimento com as esfera celeste exterior com que se relacionam, e/

ou nas casas-olho desenhadas em curva radial, como mecanismos ópticos/solares 
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interpretativos e contextuais.

 Ao arquitecto exige-se que pense e desenhe com um conhecimento e 

uma liberdade suficientes para que as suas obras sejam congruentes e possam 

ser consideradas suas e possa responsabilizar-se por elas. Convém, por isso, 

que pense em criar algo que seja adequado para a natureza humana e para as 

leis da natureza durante um tempo longo.

 A luz solar é intermediária do processo de visão, da percepção do mundo 

– revela ou dissimula – e assume-se como mágico, actor, e mestre da imagem da 

arquitectura. Enquanto condição de visibilidade e visão é um dos instrumentos 

(não o único) de fusão da obra com o utente.

 “(…) na percepção (e consciência) do espaço arquitectónico, 

dos pequenos aos grandes espaços, todos os sentidos são 

convocados. (…) a percepção dos factos e eventos arquitectónicos 

é feita com o corpo todo, e não apenas com a vista. A visão pode ser 

o sentido predominante ou hegemónico, mas seguramente não é o 

único nem por vezes o dominante na construção da ideia (imagem) 

que se forma e se guarda de um edifício. A pura visualidade da 

Arquitectura é coisa que não existe; esse é o logro, a cilada que 

nos é armada pela alta cavalaria do desenho (o amigo, o inimigo) 

em que somos mestres. 

 Pelo contrário, a percepção dos eventos arquitectónicos é a 

coisa mais impura, mais contaminada deste mundo: além de todos 

os sentidos, nela participa todo o “lixo” depositado nos arsenais 

da memória (ia a dizer, da alma), e que é afinal o luxo das nossas 

vidas únicas e irrepetíveis”7.

 Não obstante, como reconhece Taínha, a visão será o sentido 

predominante, pelo que criar uma luz que prejudique o olhar ou se adapte mal 

7 TAÍNHA, Manuel. Arquitectura em questão. Lisboa: AEFA-UTL, 1994, p.87.
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à realização das suas funções significa praticar uma arquitectura inadequada, 

incongruente e desajustada (ainda que o seu resultado possua, eventualmente, 

elevados níveis de qualidade construtiva ou linguística). Esta questão poder-

se-á colocar, também, no plano da sanidade e da higiene e se recusar, 

veementemente, qualquer estereótipo de forma ou estilo afastar-se-á da 

banalidade e da vulgarização.

 Aos processos que consideram a luz do sol como tema de projecto 

está associada a intenção de recriar e (re)desenhar adequadamente o sol e a 

vontade (ou necessidade) de lhe dar uma nova natureza. Opõe-se, portanto, à 

indiferença e ao naturalismo porque, em geral, não aceita como suficiente a luz 

solar no seu estado bruto. Estuda-a e desenha-a para a (re)criar. Reconhece-a 

capaz de transformar não só a forma e o espaço mas também os seus fruidores 

e a percepção destes.

3.2.2. Matéria primeira

 A luz do sol é a matéria primeira, mais barata e mais luxuosa8 que o 

projecto e a arquitectura, incontornavelmente, têm de (re)construir e de (re)

inventar congruentemente e repetidamente. 

 A aprendizagem do seu uso e manuseamento encontra nos exemplos da 

disciplina arquitectónica e nos de alguma pintura, fotografia, cinema e televisão, 

campos férteis e privilegiados. Em qualquer dos casos observa-se que a luz 

(e os seus diversos estados de sombras e penumbras) é uma das principais 

formas de acentuação usadas para clarificar as intenções das obras e pode-se 

mesmo falar das suas qualidades poéticas. Não é, evidentemente, exclusivo da 

arquitectura e do seu projecto trabalhar a luz do sol e considerá-la como tema 

e matéria. Tem sido, contudo, possível e produtivo aprender fora dos limites e 

8 BAEZA, Campo. Op. cit. p.34.
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dos redutos disciplinares, estabelecendo diferenças, similitudes ou analogias, 

indispensáveis para a aferição dos propósitos.

 Enquanto a pintura, a fotografia e o cinema, em geral, retêm, fixam ou 

representam a luz construída (ou que constroem), a arquitectura recebe-a como 

experiência directa, mutável e inconstante, e trabalha-a sem a fixar – ainda que, 

em alguns casos, queira representar ou simbolizar outras luzes através daquela. 

 À fotografia, ao cinema e à televisão associa-se uma matriz tecnológica 

da luz através do desenvolvimento de processos tecnológicos que vêm permitindo 

novas formas de controlo, criação e uso dessa matéria.

“Na fotografia, com efeito, é a própria luz que gera a sua própria 

imagem, quer dizer a imagem do real fotografado. Contudo, uma 

vez tomada e tirada, a imagem fotográfica, para ser vista, reside 

como o suporte, condicionada por uma iluminação independente 

dela. No cinema (e acessoriamente no dispositivo), a imagem é 

em compensação tornada visível por um meio que resulta de uma 

projecção luminosa que ela controla. (…) a televisão virá rematar 

estas transformações das relações entre a imagem e a luz; a 

imagem televisiva já não é transportada por uma projecção, ela 

é intrinsecamente luminosa. Ao inverso da imagem pintada que é 

necessário iluminar, é doravante a imagem que ilumina.”9

 No que respeita à temática do desenho da luz do sol na arquitectura, as 

transformações terão sido na sua essência menos espectaculares, ainda que 

firmes e seguras, apesar das diversas inovações que lhe vem possibilitando a 

9 “(…) Dans la photographie en effet, c’est la lumière elle-même qui engendre sa prope image, c’est-à-
dire l’image du réel photographié. Néanmoins, une fois prise et tirée, l’image photographique, pour être 
vue, demeure comme le tableau, conditionnée par un éclairage indépendant d’elle. Dans le cinema (et 
accessoirement dans la diapositive), l’image est rendue en revanche visible par un transport qui résulte 
d’une projection lumineuse qu’elle règle. (…) la television viendra parachever cette transformations des 
relations de l’image et de la lumière: l’image télévisuelle n’est même plus portée par une projection, elle 
est intrinsèquement lumineuse. A l’inverse de l’image peinte qu’il fallait éclairer, c’est désormais l’image qui 
éclaire.”   Daniel Soutif in L’Architecture d’Aujourd’hui nº284, p.107.
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tecnologia – parece que o brilho não a ilude. Outras possibilidades dos sistemas 

estruturais e/ou o desenvolvimento de produtos e derivados do vidro (que vêm 

permitindo a este material um melhor controlo das transferências térmicas e 

da transmissão luminosa), ainda que alargando o campo do possível, não têm 

modificado radicalmente a relação dos homens com a luz do sol. São possíveis, 

evidentemente, alterações de imagem, de linguagem, de luminosidade e de 

dimensão dos espaços. No entanto, o projecto continua a ter que enfrentar a 

indiferença, os ritmos e a inconstância daquela matéria sublime e a decidir qual 

a quantidade e qualidade de luz solar necessária e adequada, que pretende 

desenhar/construir para realizar determinado fim ou espaço.

 Trata-se de saber interferir nas características e natureza do espaço/

forma que se cria, nas suas propriedades arquitectónicas e nos seus dispositivos 

de iluminação, com a consciência de que a manipulação deliberada da luz do sol 

pressupõe condições e características diferentes e mutantes em cada momento. 

Atitude que aceita alguma incapacidade mas reconhece beleza à mudança e à 

surpresa: sabe que a luz do sol reinventada é não só instrumento de visibilidade, 

mas também e simultaneamente matéria e objecto em exposição.

 À disciplina propriamente dita o uso de alguma parcimónia sem 

sobranceria constitui-se como alicerce seguro: penso que as inovações 

tecnológicas, os novos materiais, as linguagens, a natureza da luz que se 

pretenda engendrar, imitar ou simbolizar, devem ser entendidos no sentido de 

criar ou acentuar as intenções arquitectónicas essenciais da forma e do espaço, 

e não com o fim de pura exibição técnica, estilística ou decorativa. Estou, desta 

forma, em concordância com o pensamento de Campo Baeza, para quem não se 

trata de construir formas geradas caprichosamente que produzam o assombro 

aos leigos e, por vezes também, aos eruditos10.

10 “No se trata de construir formas generadas caprichosamente que produzcan el asombro de las gentes 
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3.2.3. Ignição poética e alavanca inspiradora

 O projecto é uma actividade antiga e humana. Continua no entanto 

actual, ainda que enfrente e formalize ‘velhas’ questões e necessidades. 

Observa sintomas, realidades e razões várias para construir os problemas 

enquanto, em simultâneo, propõe e formaliza propostas para os conhecer e 

solucionar. Os problemas (velhos ou novos) só se conhecem na medida em que 

se solucionam/formalizam, e não existem determinismos ou métodos universais 

neste processo. 

 O projecto, entendido como hipótese11, deverá antecipar, prever e 

planear as possibilidades e probabilidades que potencia, com o maior grau de 

consciência e rigor que os processos consigam construir. Processos abertos, 

atentos e motivados também pelo acaso, pela intuição, pelo prazer e pela surpresa. 

Processos de síntese, complexos, onde a forma/espaço arquitectónicos não são 

o resultado de uma soma simples, nem uma aplicação directa e sequencial das 

partes, dos conhecimentos vários, das análises, dos diagnósticos e das soluções 

parciais do problema. Enquanto actividade humana o projecto não aceita um 

modo de fazer único e linear. O não método (ou métodos, ou procedimentos 

projectuais) de cada um são construções únicas e inacabadas, estaleiros 

permanentes a exigir, constantemente, obras. 

 Durante o caminho e o caminhar convém garantir referenciais seguros e 

permanentes que reduzam os riscos daquela navegação e estimulem o gosto e 

a liberdade no caminho a percorrer: o sol será uma dessas permanências.

 Campo Baeza afirma que a luz do sol constrói o tempo arquitectónico.  

 Consegue suspendê-lo de forma inefável e indizível, alcançando por 

ignorantes. Y a veces también de los eruditos, que ignoram casi todo acerca de la Arquitectura.”    BAEZA, 
Campo, Op. cit. p.33.

11 TAÍNHA, Manuel, Op. cit. p.7.
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essa via, sensível e emotiva, a beleza12. “Suspender o Tempo e encontrar a Beleza. 

Encontrar a perseguida Beleza que, categoricamente, é o propósito de qualquer 

criação artística”13. 

 Cabe, ainda, no seu entendimento (que partilho), aos arquitectos, investigar, 

desenvolver e procurar artifícios, mecanismos e estratégias que lhes permitam 

alcançar aquele resultado e objectivo.

 A temática da luz do sol e da sua construção é um dos faróis constantes e 

experimentados ao dispor dos arquitectos e da arquitectura e uma das alavancas 

essenciais e motivadoras do projecto. Estímulo silencioso e mágico que não veicula 

qualquer linguagem ou estilo pré-estabelecido, mas a todos fala – a cada um 

segundo o seu saber. Transporta a linguagem do sagrado, do misterioso e do belo; 

separa, une, institui diferenças, confere identidades. Cria por reflexão e dispersão 

enquanto muda. A força do seu silêncio é permanente e apela ao imaginário e à 

imaginação; à origem e à originalidade.

“Do Silêncio à Luz

Da Luz ao silêncio

O encontro do seu tecer

É a Singularidade

É a Inspiração

(Onde o desejo de expressar encontra o possível)

É o Santuário da Arte

É o tesouro das Sombras

(A Matéria molda as sombras, as sombras são luz)”14

12 “Algo que pareciendo inasible está a nuestro alcance y nos conmueve. Que la luz construye el tiempo es 
algo más que una frase acertada para un texto pedagógico. El milagro espacial de hacer tangible el tiempo 
detenido es una realidad a nuestro alcance.”    BAEZA, Campo. Op. cit. p.18.

13 “Detener el Tiempo y encontrar la Belleza. Encontrar la perseguida Belleza que, en definitiva, es el fin de 
cualquier creación artística. Y la Arquitectura lo es en grado sumo.”    BAEZA, Campo. Op. cit. p.94.

14 “Silence to Light
Light to silence
The threshold of their crossing
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 Visão belíssima de Louis Kahn que quis reassentar a arquitectura em bases 

sólidas, porventura permanentes ou menos circunstanciais.

3.2.4. Sítio e contexto

 No sentido que vem sendo exposto, encontro algumas das razões 

que orientam a minha experimentação/investigação construída, materializada/

sistematizada em edifícios-artifícios e mecanismos arquitectónicos interpretativos, 

que desenham a relação de entendimento e de satisfação mútua entre a invariante 

(ou invariável) da luz do sol e a forma com destino. Como que construindo, sem 

mostrar, a matemática subjacente de um relógio de sol habitável. 

 Estes entendimentos e ideias, inicialmente desocultados por Sérgio 

Fernandez, ao longo do seu acompanhamento crítico – ‘em estirador’ – nas aulas 

do primeiro ano de Projecto da ESBAP, foram mais tarde desvelados e sentidos, 

com profundidade, através do contacto inesperado, directo e primevo que vivi pelas 

dezassete horas duma tarde de Verão de 1983, ao entrar na então decadente Flor 

da Rosa, no Crato. Fui surpreendido por uma luz que após percorrer a penumbra 

elevada da nave se projectava fogosamente no fundo da cabeceira, por detrás 

do amontoado pétreo do antigo e arruinado altar. A imagem que recolhi é uma 

triste e pálida representação do impacto que ela teve em mim: um jovem aluno 

de Arquitectura das Belas Artes do Porto a tentar refazer-se e reencontrar-se, no 

ondulante Alentejo, da experiência do ‘segundo ano’. 

 Para além da profunda catarse da retórica ainda fresca do “Processo” e 

do “Método”, aquele encontro foi revelador e até premonitório de um dos temas 

fundadores/seminais do meu oficiar: a luz do sol, a forma do espaço e a sua relação 

Is the Singularity
Is Inspiration
(Where the desire to express meets the possible)
Is the Sanctuary of Art
Is the treasury of the Shadows
(Material cast shadows shadows belong to light)”

Louis I. Kahn. Light is the theme in L’Architecture d’Aujourd’hui nº274, p.150.
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de entendimento mútuo. 

 À experiência purificadora do belo sucedeu-se, então, a observação atenta 

dos artefactos que o permitiam criar: uma entrada rebaixada na nave, um espaço 

reduzido ao essencial de si próprio (despojado de acessórios, inutilidades ou feitios) 

fundindo espaço e estrutura/construção, uma janela (rosácea) alta a poente e um 

altar rematando a axialidade longitudinal da nave, a nascente. A conjugação das 

partes era desenhada como engrenagem óptica de entendimento solar que permitia 

e criava uma luz arquitectónica adequada e potenciadora do fim a que se destinava: 

a Beleza que refere Campo Baeza.

 Relacionar é, nas palavras de Álvaro Siza, o domínio do arquitecto15. O 

contexto e as circunstâncias (envolvente) instituem-se, neste sentido relacional, 

como dimensão fundadora do projecto de arquitectura. Tento entender, na minha 

obra, qual será o contexto daquele espaço da Flor da Rosa, questionando se o 

projecto e a arquitectura não terão no Sol – incontornável invariante – (para além das 

relações mais directas e imediatas de alinhamentos, matéria, escalas, proximidades, 

etc.) a ancoragem ‘contextual’ mais perene, segura e profícua. 

 A fealdade edificada de certas porções de território, onde geralmente 

actuo, provocou – no arquitectar – um sentido paradoxal de ‘negação relacional’, 

na medida em que renega aqueles ‘não contextos’, mas, dialecticamente, se apoia 

criteriosamente neles. Nestas condições, a experimentação arquitectónica (quando 

não confrontada com ‘paisagem natural ou construída’ relevante) desenvolveu e 

criou critérios de auto-referenciação para se poder sustentar e auto-alimentar. Tem 

encontrado ‘no Sol’: tema, ignição poética, alavanca inspiradora, matéria primeira – 

sobranceiramente indiferente e bela – e sítio/contexto da disposição da forma e do 

espaço arquitectónico, do projectar. Em certa medida, nestes casos, o Sol é o sítio 

15 SIZA, Álvaro. Sobre pedagogia in MORAIS, Carlos Campos (Ed.), 01 Textos. Porto: Civilização Editora, 
2009, p.167.



234

F. 250 Estudos de iluminação da Lua. Leonardo da Vinci

F. 251 Estudos de sombras. Leonardo da Vinci



235

e o contexto onde se estabelecem as relações essenciais da obra – como se o 

projecto estivesse ‘no Sol’.

 Em circunstâncias de ‘não contextos’, ganham sentido para a (minha) 

formulação projectual, por analogia, as palavras de Marguerite Yourcenar: 

“Quando todos os cálculos complicados se revelam falsos, quando os próprios 

filósofos não têm nada mais a dizer-nos, é desculpável que nos voltemos para a 

chilreada fortuita dos pássaros ou para o longínquo contrapeso dos astros.”16

3.3. ALGUNS ASPECTOS DE NATUREZA PEDAGÓGICA

3.3.1. A natureza da Natureza

 “Sobre a formação do arquitecto já afirmava Vitruvio que ‘ele deve (…) 

saber escrever e desenhar, ser instruído na geometria e não ser ignorante da 

óptica, ter aprendido a aritmética e saber muito de história, ter bem estudada 

a filosofia, ter conhecimento da música e algumas noções de medicina, de 

jurisprudência e de astrologia’. As exigências de Vitruvio, formuladas há dezanove 

séculos, mantêm-se inalteradas na sua generalidade.”17 

 Neste sentido interessa agora abordar, ainda que de forma elementar e 

iluminada pela perspectiva da óptica, algumas questões básicas da física da luz 

do sol e da sua percepção. Procurar-se-á analisar a ‘natureza da natureza’ da luz 

por se considerar que à arquitectura interessa que as suas leis sejam cumpridas; 

e que o seu (re)conhecimento contribui para o acto do projecto. Apresentam-se 

alguns princípios gerais e operativos que governam, ou pelo menos descrevem, 

a propagação, a reflexão, a refracção e a percepção da luz evitando-se as 

16 YOURCENAR, Marguerite. Memórias de Adriano. Lisboa: Ulisseia, 1984, p.27 e 28.

17 Fernando Távora. Discurso no acto de posse da comissão instaladora da FAUP. In Guia da Faculdade 
de Arquitectura 1984/85. Porto: FAUP, 1985, p.4.
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questões muito específicas e mais complexas da óptica.

3.3.1.1. Pequeno ‘quadro’ da óptica

 O objecto e os vastos conhecimentos da óptica têm-se vindo a construir 

ao longo de séculos. As origens da óptica (e da sua tecnologia) situam-se na 

antiguidade remota. “No livro de Exodus, 38:8 (1200 a.C.), conta-se como 

Bezaleel (…) utiliza “os espelhos das mulheres.”18  Do antigo Egipto sobreviveram 

alguns exemplares – “um espelho em perfeitas condições de conservação foi 

desenterrado (…) perto da pirâmide de Sesostris II (1900 a.C.), no vale do Nilo.”19 

Pitágoras, Demócrito, Empédocles, Platão e outros desenvolveram várias teorias 

sobre a natureza da luz. Aristóteles propõe uma teoria muito semelhante à do éter 

do século dezanove. Este era um tempo em que a propagação rectilínea da luz e 

a lei da reflexão eram já conhecidas. Mais tarde, no século primeiro, estudava-se 

a refracção. “Dos relatos (…) torna-se claro que os romanos também possuíam 

“vidros ardentes”. (…) O filósofo romano Séneca (…) assinalou que um globo de 

vidro cheio de água podia ser utilizado como instrumento de ampliação.”20 

 A cultura árabe, após a queda do Império Romano do Ocidente, preservou 

e desenvolveu os tesouros científicos da óptica. (…) “Alhazem aperfeiçoou a 

lei da reflexão, estabelecendo que as direcções de incidência e de reflexão se 

encontram no mesmo plano normal à interface reflectora, estudou espelhos 

esféricos e parabólicos e fez uma descrição detalhada do olho humano. (…) O 

renascimento da óptica deve-se-lhe em grande parte. (…) Os seus trabalhos 

foram dados a conhecer ao franciscano Roger Bacon que pode ser considerado 

o primeiro cientista, no sentido moderno da palavra.”21 Durante o subsequente 

18 HECHT, Eugene. Óptica. Lisboa: Fundação Caloust Gulbenkian, 1991, p.1.

19 Idem, ibidem, p.1.

20 Idem, ibidem, p.1 e 2.

21 Idem, ibidem, p.2.
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período e durante o Renascimento, os conhecimentos da óptica contribuíram, 

de forma importante, na criação, estudo e desenvolvimento da perspectiva. No 

século dezassete, no que à tecnologia óptica diz respeito, observa-se o grande 

turbilhão de resultados e novidades: o telescópio e o microscópio, por exemplo. 

Ao caso presente (para a acção pedagógica e prática), interessa muito, também, 

a descoberta experimental da lei da refracção. “Este foi um dos grandes 

momentos da óptica. Ao compreender exactamente como é que os raios de luz 

são deflectidos ao atravessar a fronteira entre dois meios (…)”22 Importante foi 

também postular que “a luz, ao propagar-se de um ponto para outro, escolhe 

o caminho para o qual o tempo de percurso é mínimo mesmo que, para tal, 

se tenha de desviar relativamente ao caminho mais curto.”23 Outra questão 

importante, observada e estudada nesse século foi a “difracção, isto é, o desvio 

relativamente à direcção da propagação rectilínea que ocorre quando a luz se 

propaga para além de um obstáculo.”24

 Durante o século dezoito as antigas questões e especulações sobre a 

natureza da luz – seria a luz de natureza corpuscular e constituída por um fluxo 

de partículas; seria a luz uma onda num meio omnipresente, o éter; seria a luz 

de natureza ondulatória – colocam-se na primeira linha do debate científico. No 

entanto, o “grande peso da opinião de Newton abafou a teoria ondulatória (…), 

silenciando todos, excepto os seus defensores mais acérrimos.”25

 No debate do século dezanove continuava-se a “exigir a aceitação da 

existência de um substrato que tudo penetrava, o éter. Parecia óbvio que as 

ondas só se podiam propagar num meio de suporte. Assim, e naturalmente, 

muito do debate científico foi orientado para determinar a natureza física desse 

22 Idem, ibidem, p.3.

23 Idem, ibidem, p.3.

24 Idem, ibidem, p.3.

25 Idem, ibidem, p.5.
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éter (…)”26 Só no final desse século se começaram a compreender “todas as 

verdadeiras implicações da inexistência de quaisquer efeitos experimentais do 

movimento da terra relativo ao éter (…)”27 

 No início do século vinte, abandona-se a hipótese do éter e introduzem-se 

os princípios da mecânica quântica. “Sem poder recorrer ao éter, os físicos tinham 

muito simplesmente de se habituar à ideia de que as ondas electromagnéticas se 

podiam propagar através do espaço livre.”28  Este foi um momento de viragem, 

pois os avanços da teoria quântica e da teoria da relatividade transformaram as 

imagens clássicas do mundo submicroscópico: mostraram a afinidade existente 

entre a massa e a energia e converteram a dicotomia onda-partícula numa 

dualidade; desenvolveram e abriram caminhos ao indeterminismo científico e ao 

probabilismo. O assunto não está de modo algum encerrado. “É maravilhoso, de 

facto, assistir a mudanças subtis da resposta à pergunta que permanece imutável: 

o que é a luz?”29

3.3.1.2. Algumas características da propagação e percepção da luz do Sol

 Neste subcapítulo abordam-se algumas características da propagação 

da luz do sol e alguns aspectos da percepção desse fenómeno – importantes e 

fundamentais no ensino e na prática do ofício. 

 A luz do sol tem a capacidade de ‘criar as coisas’, mas vive os seus ritmos 

e tempos próprios com uma suprema e perfeita indiferença. Esta independência 

cria, felizmente, dificuldades à sua manipulação e instrumentalização. Dificuldades 

(ou estímulos) que o projecto deverá viver e formalizar. Não se pode pensar em 

26 Idem, ibidem, p.7 e 8.

27 Idem, ibidem, p.9.

28 Idem, ibidem, p.10.

29 Idem, ibidem, p.13.
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termos de luz fixa; ela é, permanentemente, inconstante e diversa. São infinitas 

as suas dádivas ao espaço/forma pelo que, também, por isso, como se referiu 

anteriormente, se pode falar das suas qualidades poéticas e simbólicas. As 

suas variações de ‘humor’ são uma realidade ou condicionante que o arquitecto, 

aluno e obra enfrentam e trabalham. O edifício fica sujeito à ‘respiração’ e aos 

ritmos do sol, abrindo a consciência aos movimentos celestes e às imagens pré-

programadas; ao tempo e ao lugar; ao precário e ao durável.

 Álvaro Siza sintetiza esta característica da luz do sol e esclarece alguns 

limites – ou limitações – do desenho/projecto. Nas suas palavras seria “belo fixar 

as sínteses que se adivinham ou supõem, universalizar as surpresas de luz que 

o sol do Sul concede. Mas tal não concede o desenho, naturalmente, não lhe 

sendo possível senão agir nas margens do que se move.”30

 A causa principal da variabilidade da luz do sol, característica que muitos 

julgam constituir um luxo quase exclusivo, consiste no movimento ou percurso 

aparente do sol no céu. Para Vitruvio toda a máquina do mundo, por causa 

da sua obliquidade, está regulada, em proporção harmónica, pelo movimento/

curso do sol.31 Para além da hora do dia, do dia do ano e da localização do 

edifício (latitude, longitude e orientação) na superfície terrestre, outras causas 

contribuem, também, para que ela não seja uma luz constante nem uniforme: 

junção e passagem de nuvens de vapor de água ou pó, nevoeiros, volumes e 

vegetação envolventes, etc. 

 Resulta, portanto, que a luz recebida do sol nem sempre é uma luz ‘directa’. 

É, em grande medida ou durante grande parte do tempo, uma luz difundida na 

atmosfera por processos vários e complexos de dispersão, reflexão, refracção. 

Concluo, por isso, que a luz solar que o arquitecto trabalha e reinventa (e os seus 

30 SIZA,Álvaro. Álvaro Siza: escrits. Barcelona: UPC, 1994, p.65.

31 “Parece, pues, que toda esta máquina del mundo, á causa de su obliqüidad, está perfectamente 
arreglada en proporcion armónica, por la carrera del sol.”    PÓLION, Marcus Vitruvio. Op.cit., p.141.
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estados de sombra que a constituem) é já uma luz profundamente transformada 

pela atmosfera e pelos elementos físicos envolventes que caracterizam o lugar 

de intervenção (qualidade e características da vegetação, dos terrenos e sua 

topografia, de outros edifícios existentes).

 Campo Baeza, como já se referiu, considera que a luz deve ser usada 

com erudição precisa, quase matemática. Neste sentido e na medida em 

que o projecto concebe máquinas ópticas – quer no ofício, quer no ensino –, 

exige-se a quem projecta o conhecimento de alguns fenómenos e problemas 

ligados à propagação da luz – ferramenta poderosa para compreender e prever 

o seu comportamento. Será um conhecimento genérico, bem entendido, dos 

fenómenos ligados à reflexão, refracção, à dispersão/difusão, à polarização e ao 

brilho entre outros. 

 Aparentemente, a luz do Sol tem cor e esta será uma das suas mais 

belas e poéticas características. Uma cor mutante em cada momento do dia, ao 

longo dos dias. Cores baças ou brilhantes, quentes ou frias e muitas outras. Cor 

muito marcante nos seus termos: luz clara da aurora e luz dourada, por vezes 

a fogo, do crepúsculo. Acerca das cores mutantes que a luz do sol aparente 

possuir, sabe-se que estas estão determinadas pelos fenómenos de dispersão, 

reflexão e refracção a que os raios da luz estão sujeitos ao atravessarem a 

atmosfera e à inclinação relativa destes, ou seja, à espessura ou quantidade de 

atmosfera que atravessam. Sem atmosfera o céu diurno seria tão negro como o 

espaço exterior, como o mostram claramente as fotografias lunares.

 A luz do sol é um dos elementos essenciais na criação da atmosfera 

e do ambiente do espaço/forma, pelo que deverá existir especial cuidado nas 

orientações das partes para que se possam, de facto, construir as imagens e a 

natureza que se pretenda realizar. Não sendo a cor da matéria e das coisas uma 

propriedade única da luz solar, associa-se-lhe, no entanto, o seu transporte ou a 
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sua criação. Este assunto abrange o sistema sensorial e os diversos processos 

de reflexão, refracção e absorção selectiva que a matéria realiza à luz. A matéria 

reflecte e absorve diferentes comprimentos de onda de luz e a visão humana 

(que só consegue ver uma área muito limitada ao espectro electromagnético) 

capta essas diferenças sob a forma de cor. Daí que, por exemplo, uma superfície 

arquitectónica pintada de amarelo vá aparentando vários amarelos, dependendo 

da luz que incide e do sistema sensorial que observa. Sendo mais rigoroso, 

dever-se-ia dizer: a luz daquela superfície é vista como amarela e não aquela 

superfície é amarela.

 A percepção da luz solar é determinada ou relativizada pelo complexo 

processo da visão humana. Com efeito, os olhos possuem uma sensibilidade 

intrínseca adaptável, de modo que uma certa quantidade de fluxo, que estimula 

a retina em determinadas circunstâncias, produzirá uma sensação diferente 

da originada pela mesma quantidade de fluxo, noutras circunstâncias. É por 

isso que um determinado brilho, visto como fundo escuro, parecerá muito mais 

brilhante do que o mesmo brilho, visto com fundo claro, devido ao mecanismo 

de sensibilidade de adaptação. É ainda a capacidade de adaptação que permite 

que se veja um pouco mais, passado algum tempo, quando, depois de sair de 

um espaço muito iluminado, se entra num espaço com pouca luz.

 O conhecimento de algumas ilusões ópticas é essencial para que se 

possam realizar as correcções que se entendam necessárias. (Pense-se na 

curvatura das escadas do Partenon.)32 Vitruvio, ao reflectir sobre a arquitectura 

32  Vários são os exemplos de ilusões que se podem observar na natureza, geralmente explicados pelo 
célebre ‘princípio do tempo mínimo’ de Fermat que “reformulou (…) o princípio de Hero (…), que pode ser 
enunciado da seguinte forma: entre dois pontos S e P, a luz segue a trajectória para a qual o percurso óptico 
é mínimo. É por esta razão que a trajectória dos raios solares através da atmosfera da Terra é curva, de 
modo que as zonas menos elevadas, mais densas, logo com maior índice de refracção sejam atravessadas 
o mais rapidamente possível minimizando assim o percurso óptico. (…) As mesmas razões permitem 
compreender por que motivo é possível continuar a ver o Sol mesmo depois deste ter descido abaixo do 
horizonte. Uma estrada vista de um certo ângulo (…) parece reflectir o meio circundante, como se estivesse 
coberta por um lençol de água. A camada de ar mais próxima da estrada está mais quente e menos densa 
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e os fenómenos ópticos, constatou que “(…) é certo que as faculdades da vista 

são falíveis. Portanto, se esta tem, muitas vezes, por falsas as coisas verdadeiras 

e em outras diversas do que são em si, creio que não se deve duvidar da 

necessidade de acrescentar ou subtrair algo nos edifícios, consoante pedirem 

as circunstâncias (...); mas sempre com a precaução de que, de nenhum modo, 

se sinta a falta. Isto não se consegue apenas com o estudo, requer também 

agudeza de engenho.”33 

 Poder-se-á afirmar que, em arquitectura, o que é nem sempre parece, 

pelo que o arquitecto deverá ser consciente de algumas ilusões que o aparelho 

sensorial transporta e proceder, se necessário, a ajustes no sentido de as 

conseguir potenciar.

3.3.2. Contributos para o Ensino e o Ofício

 Neste capítulo – Sol – começou por se considerar a luz solar como um 

dos temas, como matéria primeira, como ignição poética e alavanca inspiradora 

e como sítio/contexto do projecto de arquitectura. Abordaram-se, de seguida e 

resumidamente, alguns aspectos da natureza dessa luz (ou melhor, como essa 

natureza foi encarada e estudada pela perspectiva física da óptica durante o 

tempo da sua história). Apresentaram-se, finalmente, algumas características 

determinantes da propagação e alguns aspectos da percepção desses 

do que a restante atmosfera. Os raios curvam-se de modo a minimizar o percurso óptico, sugerindo estarem 
a ser reflectidos por uma superfície espelhada.”    HECHT, Eugene. Op. cit. p.97.

33 “(…) siempre será cierto ser falibles las facultades de la vista. Luego si esta tiene muchas veces por 
falsas las cosas verdaderas, y en otras diversas de lo que son en sí, creo no debe dudarse la necessidade 
de añadir ó quitar algo en los edifícios, segun pidieren las circunstancias (...); pero siempre con la precaucion 
de que en ningum modo se conozca falta. Esto no se consigue con solo el estudio, sino que requiere 
tambien agudeza de ingenio.”
N.T.: Esto es lo unico que pretende persuadir Vitruvio, á fin de que el Architecto procure auxiliar la vista con 
todos los recursos que pueda suministrar el arte (...)    PÓLION, Marcus Vitruvio, Op. cit. p.144. 



250

F. 277 Fecho da abóbada. Arquitectura Popular 
em Portugal

F. 278 Janela. Arquitectura Popular em Portugal

F. 279 Panteão. Roma F. 280 Piscina Alexandra Ribeiro



251

fenómenos, com incidência naqueles que importam ao ensino e à prática do 

ofício. 

 Interessa agora reflectir sobre algumas das questões a enfrentar durante 

a elaboração do projecto – questões que emergem dessa actividade quando ela 

é motivada, ou pretende ser enfrentada, pelo prisma da importância da luz solar 

na arquitectura – no ofício e no ensino. 

 Sob esse prisma (como sob outros, aliás), o arquitecto surge como 

um intermediário relacional, como um escultor de luz, que cria objectos que a 

transformam, que a transportam ou que a solicitam, para a potenciar. O projecto, 

por seu lado, encerra um desejo, evidente, em possuí-la (ainda que só lhe seja 

possível “agir nas margens do que se move”34), fornecendo soluções simples ou 

complexas, mas únicas, a cada problema específico e particular.

3.3.2.1. Estrutura – Luz – Espaço

 Quais serão, portanto, as razões do âmbito disciplinar (para além das 

referidas nas alíneas anteriores) que permitem ao arquitecto, através dos seus 

projectos, realizar reinos de luz e espaços? 

 Louis Kahn, numa abordagem profunda e rigorosa deste assunto, propôs 

ou encontrou na estrutura a razão essencial da possibilidade da existência da 

luz e do espaço arquitectónico: “a estrutura é criadora da luz, porque a estrutura 

liberta os espaços e isso possibilita a dádiva da luz.”35 

 Evoca, nesse sentido, o acontecimento original “quando as paredes se 

rasgaram e as colunas se ergueram”36; que permite a entrada de luz, ligando-a 

intimamente ao sistema de sustentação. Este entendimento corporiza e determina 

a ideia de uma arquitectura cujos espaços que a constituem são determinados 

34 SIZA, Álvaro, Op. cit. p.65. 

35 KAHN, Louis. Writings, Lectures, Interviews. New York: Rizzoli International Publications, 1991, p.291.

36 “When the walls parted ands columns became.”    Idem, ibidem, p.75.
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através da acção conjunta da massa (paredes), estrutura (colunas) e da luz solar 

(beleza).

 Kahn praticou e defendeu como fundamento do projecto aquilo que 

entendia que a arquitectura e a sua história confirmam: o espaço arquitectónico 

no seu sentido mais verdadeiro ou profundo é gerado por uma aliança primordial 

entre as razões ou possibilidades da estrutura e a luz solar. A estrutura realiza-

se por módulos – módulos espaciais – e da sua associação nasce o ritmo. A luz 

confirma as formas escolhidas pelo módulo e os ritmos criados.

 Estas são questões centrais e abertas que o labor disciplinar do projecto 

– no ensino e na prática do ofício – têm necessariamente de enfrentar. Questões 

que visam o desenvolvimento e a criação de alianças ou fusões efectivas entre 

a estrutura, a luz e o espaço.

3.3.2.2. Programa

 Um outro assunto que importa ponderar (e tentar resolver) prende-

se com o estabelecimento de uma luz adequada ao desempenho de acções 

humanas específicas. Várias são as razões que permitem afirmar que a escolha 

e a criação da qualidade e quantidade da luz solar deve ser inseparável do tema 

dado pelo programa. Há razões de conforto visual ligadas ao bem-estar e à 

apropriação dos espaços pelos fruidores, uma vez que sob condições luminosas 

desfavoráveis ou inadequadas, a visão só se realiza (quando se realiza) à custa 

de esforços fisiológicos desnecessários; e há, também, razões simbólicas ligadas 

à cultura e à sua inerente orientação espacial, que possibilitam e promovem o 

comportamento instintivo do utente. Estas questões são claramente reflectidas 

nos textos de Alvar Aalto, na parte que se refere à Biblioteca de Viipuri, e no de 

Álvaro Siza, sobre museus: 

“Este sistema é racional no plano humano, porque procura uma 
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qualidade de luz adaptada à leitura, uma luz misturada e atenuada 

porque se reflecte nas superfícies cónicas das clarabóias (…) o 

sistema de iluminação elimina as sombras, independentemente 

da posição do leitor. O problema da leitura é mais do que um 

problema dos olhos; (…) ler um livro implica uma forma particular 

de concentração tanto no plano intelectual como no físico; e o dever 

da arquitectura é eliminar todos estes factores prejudiciais.”37

“Nos museus a luz faz-se doce, cuidadosa, impassível de 

preferência, e imutável. É preciso não ferir, é preciso não ferir os 

cuidados de Vermeer, não se deve competir com a violenta luz de 

Goya, ou a penumbra, não se pode desfazer a quente atmosfera 

de Tiziano, prestes a extinguir-se, ou a luz universal de Velásquez 

ou a dissecada de Picasso, tudo isso escapa ao tempo e ao lugar 

no voo da vitória de Samotrácia.”38 

 A postura projectual que se foque na criação de uma luz solar adequada 

às acções humanas, específicas de cada programa, tende a evitar os perigos e 

a falta de autenticidade quando se relega o sol para o plano de mero elemento 

decorativo ou acessório. Confere-se, por esta via, ao projecto e à arquitectura 

valores de adequação longa e congruente, que se traduzem em ‘edifícios/

projectos’, testemunhas dessa atitude.

37 “Este sistema es racional en el plano humano, porque procura una calidad de luz adaptada a la lectura, 
una luz mezclada y atenuada porque se refleja en las superfícies cónicas de los lucernarios. (…) el sistema 
de iluminación elimina las sombras, independientemente de la posición del lector.El problema de lectura es 
más que un problema de los ojos; (…) Leer un libro implica una forma particular de concentración tanto en el 
plano intelectual como en el físico; y el deber de la arquitectura es eliminar todos estos factores molestos.”
AALTO, Alvar. Alvar Aalto: escritos, 1921 – 1966. Sevilla: Taller 5 del Departamente de Proyectos 
Arquitectonicos, E.A.S., 1993, p.46.

38 SIZA, Álvaro. Op. cit. p.75.
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3.3.2.3. Orientação

 Pense-se, agora, num exemplo abstracto: um espaço cúbico com uma 

única abertura que o liga a um pateo a céu aberto. Do interior do cubo não se vê 

qualquer “paisagem” além das paredes que desenham o pateo. Oriente-se de 

seguida essa forma (cubo, abertura e pateo), no mesmo lugar ideal e durante o 

período de um ano, sucessivamente, a sul, norte, nascente e poente. Verificar-

se-á que, apesar de não ter havido qualquer alteração física e dimensional dos 

elementos que constituem aquela forma (aparentemente o projecto é um e único), 

o simples facto de o edifício ter sido orientado de quatro maneiras distintas (entre 

muitas outras possíveis) criará quatro naturezas diferentes naquele mesmo 

espaço/forma idealizado. (Porventura algumas mais precisas ou adequadas do 

que outras, para o fim que se pretendesse.) O exemplo referido traduz, de forma 

simples mas categórica, a importância da orientação solar na forma e no espaço 

arquitectónico.

 No seu tratado, Vitruvio afirmou que com a “óptica tomam-se, nos 

edifícios, a melhor luz e o melhor lado”.39 De facto, uma das questões que se 

coloca ao arquitecto e ao aluno é a de saber “que parte do sol”40 necessita o 

espaço (ou espaços) que projectam. “Que gama de atmosferas oferece a luz 

solar de manhã à noite, de um dia ao outro, de uma estação à outra e durante 

todos os anos?”41 A opção, ou critério, que preside à eleição da parte do sol 

necessária é um dos momentos fundadores da forma/espaço arquitectónicos – 

“o sol ignora os prodígios de que é capaz até ao momento em que toca o flanco 

39 “(…)óptica se toman en los edifícios las mejores luces y de mejor parte.”    PÓLION, Marcus Vitruvio. 
Op. cit.

40 “(...) quelle part du soleil (...)”    KAHN, Louis. Le monde de l’architect. Paris : Centre Georges Pompidou, 
cop. 1982, p.215.

41 “Quelle gamme d’atmosphères la lumière offre-t-elle du matin à la nuit, d’un jour à l’autre, d’une saison 
à l’autre et pendant toutes les années?”    Idem, ibidem.



258

F. 295 Casa Hélder Natal

F. 296 Casa Maria Alice

F. 297 Casa Hélder Natal



259

de um edifício.”42 

 A questão da orientação, embora importante, deve, no entanto, ser 

observada sem primarismos ou ingenuidades, mas conjugada e relativizada 

com outros aspectos importantes que emergem do acto do projecto, na ‘escola’ 

ou no ‘escritório’. Circunstâncias há (em geral intervenções em áreas urbanas) 

onde essa questão não pode, por impossibilidades físicas muito concretas, 

assumir importância tão relevante. Mesmo em lugares determinados, (a simples 

proximidade de uma árvore age opticamente sobre a luz transformando a sua 

qualidade luminosa) convém garantir alguma liberdade, sem a limitação de 

ideias pré-definidas. Não se confunda, no entanto, alguma relativização com 

abandono ou esquecimento, tanto mais que este assunto continua, nos casos das 

sociedades menos desenvolvidas tecnologicamente e mais pobres, a merecer a 

importância de fundamento.

 Ligam-se, por outro lado, também, às opções da orientação aspectos de 

ordem simbólica ou religiosa. Verifica-se, nestes casos, com a especificidade de 

cada caso, a tentativa de ordenar o mundo de forma relacionada, interpretada 

ou contínua com as leis do cosmos (ou, pelo menos, com o percurso aparente 

do sol no céu). Disso são exemplo, como nos dizia Távora nas suas aulas, a 

implantação das cidades dos vivos e das cidades dos mortos no antigo Egipto – 

as primeiras a nascente do Nilo e as outras do lado em que o sol se põe. Disso 

é também exemplo o ordenamento sistemático das cidades de colonização do 

Império Romano, geradas a partir do cardo – direcção norte/sul ou eixo da terra 

– e do decumanus – direcção este/oeste ou eixo do sol.

 Ainda sobre o mesmo assunto, o personagem Adso, em O Nome da 

Rosa, de Umberto Eco, referindo-se à Abadia, diz: “A regularidade do terreno, 

42 “(...) le soleil ignore les prodiges dont il est capable jusqu’au moment où il touche le flanc d’un édifice.”
Idem, ibidem.
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apenas ondulado, tinha permitido aos antigos construtores daquele lugar sagrado 

respeitar os ditames da orientação melhor de quanto poderiam pretender 

Honório Augustoduniense ou Guilherme Durando. Pela posição do sol àquela 

hora do dia, apercebi-me que o portal se abria perfeitamente a ocidente, de 

modo que o coro e o altar estivessem voltados a oriente; e o sol da manhã cedo 

podia surgir, acordando directamente os monges no dormitório e os animais nos 

estábulos.” Concluindo que “a arquitectura é entre todas as artes aquela que 

mais ousadamente procura reproduzir no seu ritmo a ordem do universo, que 

os antigos chamavam kosmos, isto é, ornado, na medida em que é como um 

grande animal sobre o qual refulge a perfeição e a proporção de todos os seus 

membros.”43

3.3.2.4. Algumas categorias

 Para Louis Kahn o arquitecto deve olhar atentamente a melhor 

arquitectura do passado quando começa qualquer projecto – não existem 

projectos neutros. O projecto constitui uma criação adaptada, uma tentativa de 

integração e de renovação de um raciocínio, no limite, de uma cultura e de uma 

perspectiva arquitectónica, noutras. É um processo não individual, interactivo 

e necessariamente convergente num tempo limitado, que usa (ou pode usar) 

a história como material. Daí o interesse operativo que podem assumir, para 

o projecto, as tentativas de encontrar ou ordenar noções gerais que exprimam 

algumas das ideias arquitectónicas da luz do sol. 

 No número 274 da revista L’Architecture d’Aujourd’hui – Lumières de 

l’espace, propõem-se ou apresentam-se quatro categorias, ordenando-as 

cronologicamente segundo uma perspectiva histórica:

43 ECO, Umberto. O Nome da Rosa. Trad. Maria Celeste Pinto. 20ª Ed. Linda-a-Velha: Difel - Difusão 
Editorial, 1995, p.29 e 30.
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A categoria da luz emoção – a luz focal do raio de sol – que se 

fundamenta no espaço críptico, criando lugares de meditação 

e introspecção que veiculam o transcendente e o símbolo. Luz 

que usa a convergência dos raios que atravessam o espaço e se 

projectam na parede, ou da irradiação superior da abertura. Luz que 

se manifesta mais, na medida em que exclui o exterior, encenando 

uma natureza interior que pretende captar “a atenção para gerar 

um sentido de compenetração.”44 Luz entendida, ela própria, como 

objecto e objectivo arquitectónico.

À revolução industrial associa-se o aparecimento de outra 

categoria: “a luz-éclairage, a luz  higiene, aquela do bom sol que 

combate a tuberculose e dá vitaminas.”45 Luz que aparentemente 

não se vê porque, paradoxalmente, está em todo o lado e que 

surge associada ao trabalho da transparência. “Esta luz-éclairage 

é assunto do norte, onde tendemos a encontrar, no interior, as 

condições luminosas do exterior. (…) Ela representa o progresso, 

enquanto a luz emoção representa Deus.”46 

A luz radieuse é considerada uma variante mais funcional e 

racionalizada da categoria anterior – um desenvolvimento daquela. 

“Enquanto a luz-éclairage alcança a noção de progresso, a luz 

radieuse é cosa mentale, artística.”47 Pretende que o interior irradie 

como um sol e aumente a luminosidade que recebe do exterior. 

44 “(…) l’attention pour produire une concentration.” Lumières de l’espace. In L’Architecture d’Aujourd’hui, 
nº274.

45 “(…) la lumière-éclairage, la lumière-hygiène, celle du bon soleil qui combat la tuberculose et donne des 
vitamines” Idem, ibidem.

46 “Cette lumière-éclairage est issue du nord, où l’on tend à retrouver à l’intérieur les conditions lumineuses 
de l’extérieur. (…) Elle représente le progrès, quand la lumière émouvante représentait Dieu” Idem, ibidem,

47 “Tandis que la lumière-éclairage rejoignait la notion de progrès, la lumière radieuse est cosa mentale, 
artistique.” Idem, ibidem.
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Esta vontade solar traduz-se no uso do branco, a cor eleita que 

intensifica a percepção luminosa, e no uso de paredes translúcidas, 

que parecem mais luminosas que as transparentes.

Por último apresenta a luz pictural como a categoria que representa 

a vontade de construir o que os pintores pintam. “Ser pictural, é 

imaginar estar dentro da pintura. Trabalhar a luz pictórica exige a 

intervenção autónoma da cor, para que ela participe da definição dos 

espaços.”48 Concebe-se a forma e o espaço arquitectónico como 

uma pintura viva. “Como uma mesa sobre um muro transforma o 

muro; a luz pictórica tem a capacidade de transformar a matéria, de 

a libertar das suas condições materiais.”49

 As categorias arquitectónicas da luz do sol apresentadas reflectem, 

evidentemente, uma visão interessante e útil, embora parcial e genérica da 

questão. Mesmo sob uma perspectiva europeia (ou ocidental) podem definir-

se muitas outras categorias e subcategorias: pensemos, como refere Campo 

Baeza, na luz das catedrais góticas, na luce alla Bernini (“que escondia, na 

forma construída, a procedência da luz de modo que o espaço se inundasse 

misteriosamente de luz divina”)50; ou os diferentes enigmas e mistérios da 

arquitectura de sombra do mundo árabe, ou da arquitectura de ‘luz coada’ do 

Japão.

 Um quadro tipológico mais completo poderá vir a contribuir para uma 

melhor integração da cultura arquitectónica, no ofício e no ensino, pelo projecto 

48 “Être pictural, c’est imaginer être dans l’espace de la peinture. Travailler la lumière picturale exige 
l’intervention autonome de la couleur, afin qu’elle participe de la définition des espaces”. Idem, ibidem.

49 “De même qu’un tableau sur un mur transforme le mur, la lumière pictural a cette capacité à transformer 
la matière, à la dégager de ses conditions matérielles.” Idem, ibidem.

50 Ver BAEZA, Campo. Perforando Las Nubes: Sobre la luz. De cuando la luz sólida atraviesa la luz 
traslúcida. In Op. cit. p.33 a 39.
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– o que não quererá dizer, necessariamente, um melhor projecto. Até lá, no 

entanto, convém que a educação do olho do arquitecto continue a passar, pelo 

menos, por uma investigação fina e atenta às tonalidades, variações e gradações 

da luz do sol, porque ela continua a ser a música silenciosa da arquitectura.

 Pensar a luz do sol como tema, matéria primeira, ignição poética e sítio/

contexto do projecto não significa, convém esclarecer, que se defenda, no ensino 

ou na prática do ofício, uma “arquitectura de vidro.” 

 Ao Movimento Moderno associa-se a introdução da fachada livre ou, 

melhor dizendo, uma das suas formas mais representativas: a parede de vidro. 

Sabe-se, no entanto, que esta última era já conhecida, amplamente usada e 

comprovada em arquitecturas mais ou menos populares, como são os casos, 

por exemplo, das galerias galegas na cidade da Corunha. O problema não 

está, portanto, neste como noutros aspectos, no uso desta ou daquela opção 

formal: o problema reside na adequação da escolha que se fizer ou que se criar. 

(Mesmo quando se tenha a possibilidade de usar materiais ou soluções técnicas 

que garantam os comportamentos térmicos e de transferência luminosa que se 

pretendam.)

 Em tempo de grande consumo de arquitectura icónica/mediática, continua, 

contudo, a ser necessário, em cada projecto, recriar as formas para reinventar 

a luz do sol. Continua a ser necessário trabalhar criativamente os processos 

de controlo ou de exclusão do sol, criando formas ou ‘máquinas ópticas’ que 

realizem os objectivos necessários. Artifícios que, por vezes, “dizem à luz, ao sol 

e às invenções: pára, entra na ponta dos pés, silêncio, o que iluminas resistiu à 

tua violência, ao teu percurso de monótona novidade e demasiado rápido, ousou 

resistir, pretende resistir.”51

51 SIZA, Álvaro, Álvaro Siza: escrits, Barcelona: UPC., 1994. Pág.75.
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 É necessário saber fechar para melhor abrir, trabalhar a inclusão 

– possível na transparência – ou a exclusão, necessárias e/ou adequadas, 

do sol e do exterior, porque disso depende também a qualidade da forma e 

do espaço arquitectónico. 

 Para Louis Kahn, os conceitos/princípios que vão além de respostas 

mecânicas e automáticas aos problemas arquitectónicos são ideias fortes. A 

ideia forte surge como um dos catalisadores das interpretações e decisões 

tomadas a respeito dos aspectos fundamentais de qualquer projecto. 

Apoiado nesta acepção, considero, nas minhas práticas profissionais ou 

académicas, a luz do sol como ideia forte: fonte inspiradora e cognitiva da 

forma arquitectónica, tema, matéria e sítio/contexto do projecto. 

 Critério seguro – com carácter permanente e invariante – das 

opções projectuais.
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 Madalena Pinto da Silva sintetiza o pensamento de muitos quando 

afirma que no caminho da arte de construir, de erguer formas e criar espaços 

– o caminho dos problemas reais da arquitectura – é fundamental que 

arquitectos e alunos procurem (e encontrem), no que a história lhes oferece, 

ensinamentos e motivos de desenho, que ponderem e hierarquizem os 

dados na produção do projecto – na resolução do conflito “potencial entre 

as componentes do problema e os materiais da arquitectura”.

 O processo de trabalho dos arquitectos – processo de desenho – 

realiza, como se vem expondo, várias e diversas operações de triagem e 

consubstanciação de “componentes e materiais” (conhecimento histórico/

arquitectónico1, clientes, programas, orçamentos, terrenos/lugares, 

recursos financeiros, matéria/tecnologias disponíveis, quadro legislativo 

aplicável, referentes e tradição, critérios constantes ou variáveis, sentidos 

de transformação próprios e alheios, ideias, acasos e outras circunstâncias 

várias) através de operações sucessivas de síntese e de analogia. 

Operações que, como se infere implícita e explicitamente do que vem sendo 

apresentado neste trabalho, não se encontram vinculadas a quaisquer 

sequências temporais de validação.

1 Sobre este aspecto e sobre a obra dos mestres da arquitectura, Carlos Marti Arís refere que: 
“Cada nuevo proyecto es el desarrollo de ideas implícitamente contenidas en trabajos anteriores. 
La solidez y cohesión que en su conjunto manifiestan, proviene de la continuidad de la propia 
investigación, de la fijeza de sus objetivos, del encadenamiento de la experiencia. 
Toda obra es el fruto de una trayectoria personal. Pero esta trayectoria no se inscribe en un 
ámbito virgen sino en un territorio roturado desde antiguo, deslindado y surcado por una tupida 
red de caminos que se entrelazan: el territorio de la arquitectura, entendida como disciplina, como 
compendio de saberes. El proyecto se construye, entonces, orientándose en ese territorio, trazando 
en él nuevas sendas, uniendo puntos antes inconexos, pero confrontándose, de un modo inevitable, 
con su topografía y con los lugares que la fundan. 
Este procedimiento es, en sus rasgos básicos, el mismo que analistas de otras disciplinas han 
destacado como motor de todo pensamiento creativo.
ARÍS, Carlos Marti. El Arte y la Ciencia: dos modos de hablar con el mundo. Texto policopiado 
apresentado no Congresso Il Progetto Architettonico. Roma, 1998, p.174 [tradução livre do autor a 
partir do texto original castelhano]
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 O ensino/aprendizagem de projecto2 partilha de algumas dessas 

“componentes e materiais” realizando o sentido essencial, a sua vocação – 

e destino – naquelas operações, enquanto por seu lado alguns arquitectos, 

nos quais me incluo, só as realizam plenamente na obra.

 A consumação do projecto em acto edificatório, contudo, não lhe 

confere, per si, validade, porque lhe falta a dimensão temporal: para o tempo 

(“esse grande escultor”) fica a implacável facilidade de coar e para quem 

projecta a imensa dificuldade em propor e antever a disposição conveniente 

– ordem – que satisfaça e amanse temporariamente aquele incontornável 

e indiferente filtro ou peneira.3 Ou, como afirma João Francisco Coelho4, a 

obra constrói-se antes (projecto), durante (acto edificatório) e depois de ser 

construída (tempo).

 Estas necessárias dimensões de continuidade e de congruência, no 

tempo, levam a que aqueles projectares não se circunscrevam a um simples 

atirar para a frente, mas se constituam, de modo mais completo, como actos 

e procedimentos vários onde, em todos e em cada um deles, é essencial 

lançar tudo – o antes, o durante e o depois. Fundindo e compatibilizando 

nesses fazeres história, “circunstancial e universal”, espaço/forma, tempo, 

quem desenha e quem usa os resultados do projecto: a obra.

 Por este pensar decorre a necessidade – fundamental – do projecto 

2 Nuno Grande, sobre o “momento do projecto”, refere que projectar, para o aluno, é muito mais que 
um processo “dedutivo” (método próximo da Ciência) mas é, também, muito mais que um processo 
“indutivo” (este próximo da Arte), arriscando afirmar que se trata de um processo “abdutivo”. Apesar 
do curioso desta denominação, aquele autor não esclarece totalmente, contudo, de que ‘método’ se 
aproxima o projectar segundo aquela denominação.

3 Em quantas obras, olhando para a fundação virgem de milhões de anos, pensei na dimensão 
geológica e na relatividade que imprime à afirmação, de muitos, da perenidade da arquitectura e no 
destino quer desta quer da de qualquer pomposo e peneirento arquitecto ou aluno.

4 COELHO, João Francisco. Processo de construção de uma ideia: ampliação e reabilitação de 
uma casa na Figueira da Foz. Porto: [s.n.], 2010, p.10. Dissertação de Mestrado apresentada à 
Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto.
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(no ensino e no ofício) encontrar e instituir lógicas de longa adequação, de 

sentido de ordem resistente e de beleza, que enfrentem e compatibilizem 

existências várias em tempos diversos – ou, pelo menos, que induzam a 

experimentação projectual a procurar imprimir sentidos perenes ao seu 

pensar, ao seu desenho.

 Que disposição adequada – que ordem –, então, imprimir ao projecto 

e à arquitectura para lhes conferir a geralmente necessária resistência no 

tempo longo?

 Esta é uma questão da maior importância mas de difícil e serena 

análise porque se desdobra em ‘progressões geométricas’ à medida que 

nela mergulhamos e porque tem sido, lamentavelmente, conduzida por 

muitos para a nebulosa dos equívocos, que só a eles interessará.

 José Miguel Rodrigues, na sua tese sobre a “ideia” de tradição 

clássica, esclarece profundamente “(...) a importância da “ordem” na 

arquitectura, um aspecto crucial de resistir ao teste de Michelangelo.”5 

 “Grassi afirma que se grande parte da arquitectura contemporânea 

fosse submetida ao “teste de Michelangelo” pouco ou nada dela restaria. 

Mas afinal, em que consiste o teste de Michelangelo a que se refere Grassi? 

Cada peça de estatuária é posta a rolar por uma encosta abaixo e no final 

verificado o seu estado. Se na queda nada de essencial se tiver perdido, 

então a qualidade da estátua fica atestada.

 Desde que lemos esta provocação de Michelangelo, retomada por 

Grassi, nunca mais conseguimos esquecer essa imagem maravilhosa, por 

ele proporcionada, da arquitectura recente a despedaçar-se pelas encostas 

5 RODRIGUES, José Miguel. O Mundo Ordenado e Acessível das Formas da Arquitectura: Tradição 
Clássica e Movimento Moderno na Arquitectura Portuguesa: dois exemplos. Porto: Fundação 
Instituto Arquitecto José Marques da Silva e Edições Afrontamento, 2013, p.363.
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abaixo, partindo-se em milhares de pedaços irrecuperáveis, transformando-

se num enorme aterro de materiais inertes.”6

 A questão não é, como aquele autor tão bem sabe, a da “imagem 

maravilhosa” da arquitectura recente (ou outra) a despedaçar-se e 

transformar-se “num enorme aterro de materiais inertes”; até porque assim 

se encontra grande parte da Arquitectura Clássica Antiga Greco-Latina. A 

questão, para José Miguel Rodrigues, reside fundamentalmente:

- no que de essencial resiste dessa ‘encosta de tempo’, na “ideia 

geral da arquitectura”, que permanece e o atravessa7;

- na ordem como princípio e não como a priori formal na arquitectura8;

- no entendimento de que “(...) a ordem é sempre múltipla, isto é, 

6 Idem, ibidem.

7 José Miguel Rodrigues considera a “(...) existência de uma mesma ideia de arquitectura ao 
longo do tempo; algo que, tendo estado sempre presente, não em todos mas apenas em alguns 
arquitectos, foi permitindo a persistência de um ponto de vista comum sobre “o que pode e deve ser” 
a arquitectura.   Idem, ibidem, p.15.
O ‘essencial’, que resiste à ‘encosta do tempo’, remete em sentido paralelo para Campo Baeza: “Si 
esa arquitectura esencial de la que estamos hablando utiliza pocos elementos es porque todos ellos 
son necesarios y son verdaderos. No sobra ni falta ninguno de ellos, y cada uno actúa con la máxima 
intensidad. De esa verdad procederá la belleza de esa Arquitectura.”
BAEZA, Alberto Campo. Principia Architectonica. Buenos Aires: Diseño, 2013, p.25. [tradução livre 
do autor a partir do texto original castelhano]
Mas remete também para as constatações de José Miguel Rodrigues: “A economia de recursos tem 
como consequência a simplicidade dos meios e dos efeitos obtidos; mas tal simplicidade não parece 
poder ser confundida (mistificada) com minimalismo formal, que deste ponto de vista, como é óbvio, 
se traduz quase sempre numa maior dificuldade de execução envolvendo por isso fortes desperdícios 
de energia. Deste ponto de vista, diríamos, a simplificação formal tem um “efeito” equivalente ao dos 
excessos procurados pelas formas barrocas; a diferença está no facto de, enquanto no primeiro 
caso, o desperdício de energia se torna mais evidente e o de matéria mais mistificado, no segundo, 
ambos, energia e matéria, se evidenciam pelos seus excessos formais de uma maneira inequívoca.”    
RODRIGUES, José Miguel. Op. cit. p.359.

8 Sobre este aspecto refe e exemplifica ainda aquele autor:
“A defesa da necessidade da ordem na arquitectura (da ordem como princípio, justamente a ideia 
de Mies) foi muitas vezes criticada pelo facto de surgir como um a priori formal na arquitectura. 
Le Corbusier sempre atacou esta faceta da ordem formal referindo-se veemente contra ela, 
sublinhando-a como um dos aspectos mais perversos do academismo clássico. Como Loos desde 
cedo acautelou, não foi necessário esperar muito para que se percebesse que esse era um problema 
de todo o academismo e não apenas do academismo clássico (a tal ponto que, como se mostrou, 
o próprio Le Corbusier viria a ser acusado de academismo por Karel Teige, precisamente por ter 
desenhado um projecto simétrico, o Mundaneum).”    Idem, ibidem, p.365.



277

nem resulta só da forma, nem só da função, nem só da construção, 

mas antes da complexa interacção entre todos esses factores em 

simultâneo e em doses e quantidades que apenas o caso a caso 

pode determinar.”9

 Neste ‘desenho’, o autor propugna por uma ‘ideia’ em que 

“(...) os princípios de ordem sem os quais a arquitectura não se 

consegue materializar (...)”10 não partem de qualquer a priori formal (ou 

o representam), sendo a ‘disposição conveniente’ uma ponderação de 

“doses e quantidades” determinadas pelo “caso a caso”, de construção, 

forma e função. Na ponderação das “doses e quantidades” afastar-se-á 

ligeiramente do ‘conceptual triângulo’ vitruviano que, segundo Fernando 

Távora, é equilátero: onde a ponderação é equidistante, estando cada um 

dos aspectos em cada vértice do triângulo – construção firme, forma bela 

e função organizada – a igual distância de cada um dos outros, naquela 

múltipla, complexa e dinâmica interacção dos factores em ‘jogo’.

 Associado ao conceito de ordem gravitam ainda outros equívocos 

‘menores’ com que geralmente se debatem “a sensibilidade e os afectos” 

de alunos de arquitectura, entre outros. Pensam eles que a ordem cerceia 

a criatividade artística e a ‘inventiva’ individual “(...) como se existisse uma 

cracia nela implícita que vedasse os fluxos desordenados da imaginação.”11 

Este aspecto, não sendo essencial para esta dissertação, está, contudo, 

claramente desmistificado por vários autores que afirmam, por exemplo, que, 

9 Idem, ibidem, p.366.

10 Idem, ibidem, p.365.

11 RODRIGUES, Ana Leonor. O Desenho. Ordem do Pensamento Arquitectónico. Lisboa: Editorial 
Estampa, 2000, p.209.
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“em arquitectura, a ausência de ordem torna-se materialmente impossível”12 

e “(...) a ordem é, por outro lado, uma necessidade do funcionamento da 

mente e da existência da vida.”13

 Estas considerações não alteram evidentemente o carácter implícito 

na criação, que “(...) é sempre a resistência a uma ordem. Desenhar é 

sempre um jogo complicado, inteligente (a tacada de bilhar: organiza, 

desorganiza, outro desenho aparece).”14 O redesenho, a reordenação da 

‘tacada inteligente’ transporta, altera, subverte a ordem estabelecida e o 

“(...) que se torna interessante no exercício artístico é a possibilidade de, 

num âmbito restrito de meios, poder subverter ordenações existentes e a 

cada nova obra inventar novas ordenações.”15

 A fragilidade provisória e instável de cada nova ordenação e a 

total ou parcial entrada em colapso que lhe provoca cada novo ‘desenho 

inteligente’, desencadeia nos seus movimentos novas possibilidades 

12 GRASSI, Giorgio cit. in RODRIGUES, José Miguel. Op. cit. p.364

13 RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p.209.

14 MOLINA, Juan cit. in LOBO, Natália. Sinopse. In AA.VV. Os Desenhos do Desenho, nas Novas 
Perspectivas sobre Ensino Artístico. Porto: Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação - 
Universidade do Porto, 2001, p.53.

15 RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p.210
Quanto à subversão, nunca será demais ter presente as palavras de Eduardo Prado Coelho: 
“(...) quais os pontos mais importantes de uma estratégia da subversão? (...) estamos ainda 
subordinados ao «grande mito semiológico do versus», em que os dois lados do paradigma «estão 
colados um ao outro de uma forma afinal cúmplice: há acordo estrutural entre as formas contestantes 
e as formas contestadas».
A estratégia da subversão proposta por Barthes indica-nos como a vanguarda não é o exterior da 
tradição (...) e como a vanguarda (...) [se elabora] no interior da tradição (...), [desconstruindo-a], 
segundo um niilismo mascarado, uma subversão subtil, que actua dentro das instituições, dos 
discursos conformes e das finalidades aparentes. 
É neste sentido que algumas afirmações de Barthes nos devem fazer reflectir – sobretudo no que 
toca às formas da modernidade. Porque a modernidade é sempre um corte, mas um corte que 
implica duas margens e o jogo da sua duplicidade. O que é preciso distinguir da afirmação paranóica 
do novo, inteiramente desvinculado deste jogo duplo, esse novo que é quase sempre o «estereótipo 
da novidade».”
COELHO, Eduardo Prado. Aplicar Barthes. In BARTHES, Roland. O prazer do Texto. Lisboa: Edições 
70, 1983, p.28-29.
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‘combinatórias’, provocando a ‘ordem da desordem’16, o caos, enquanto 

não se constitui novamente e temporariamente numa nova disposição.

 Em arquitectura, contudo, (re)ordenar significa “dar sentido”, como 

afirma Mies van der Rohe.17

 Do que vem sendo exposto se conclui, portanto, que entre a recriação 

de novas ordenações e a necessidade de lhes dar sentido, terão, alunos 

(ou arquitectos), assim, os seus ‘canais’ desimpedidos, podendo por eles 

fazer transitar livremente os seus “fluxos desordenados de imaginação.”

 Para além dos aspectos anteriormente referidos, a questão dos 

princípios de ordem na arquitectura, no projecto e no ensino, apresentam 

ainda, neste sentido, duas outras questões da maior importância: a escala e 

16 Segundo Omar Calabrese, o pensamento filosófico e científico ocidental tem-se confrontado com 
duas séries de noções:

- a de ordem, regra, causa, cosmo, perfeição e “por aí fora”;
- a de desordem, irregularidade, acaso, caos, imperfeição e “assim por diante”.

“A primeira série de noções leva a crer que podemos definir a origem e a previsão dos fenómenos. A 
segunda serve, pelo contrário, para justificar a imprevisibilidade ou a ininteligibilidade dos mesmos.”
No âmbito desse assunto o autor apresenta três posições:
“À primeira, poderemos chamar-lhe ideia «da origem ou do fim» dos fenómenos. Consiste em pensar 
a ordem como um princípio de regularidade(...). Toda a filosofia pré-socrática imaginava a ordem do 
cosmo como derivada de um caos original.
A segunda posição é, pelo contrário, mais determinista. Consiste em pensar que qualquer fenómeno 
será regido por uma ordem necessária. Só a ausência de informações suficientes nos impede, em 
certos casos, de entrever aquela ordem: e por isso a definição, por comodidade, como «irregular». 
Também neste caso se trata de uma concepção antiga e moderna, ao mesmo tempo: tanto a 
encontramos na física aristotélica como na mecânica pré-newtoniana, como no positivismo, como 
no marxismo dogmático.
A terceira posição é mais relativista e esbatida, mas também a mais contemporânea. Consiste em 
pensar que os princípios de irregularidade, casualidade, caoticidade, irregularidade, imperfeito, 
dependem do facto de a descrição de um fenómeno (e por isso mesmo também a sua eventual 
interpretação e explicação) derivar do sistema de referência em que o inserimos. Um aspecto de um 
acontecimento que não seja perceptível sob uma certa descrição, isto é, segundo certas regras de 
pertinência, será definido como casual, variável, irregular, e assim por diante. Mudando as regras de 
pertinência, a casualidade também pode desaparecer.”
CALABRESE, Omar. A Idade Neobarroca. Lisboa: Edições 70, 1999, p.131-132.

17 “Ordenar é algo mais do que organizar. Organizar significa determinar os fins. Por seu lado, 
ordenar significa dar sentido. Se déssemos a cada coisa aquilo que lhe corresponde pela sua 
essência, as coisas encontrariam, por si mesmas, a sua própria ordem e assim chegariam a ser 
aquilo que hão-de ser.”   ROHE, Mies van der cit. in RODRIGUES, José Miguel. Op. cit. p.366.
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a natureza. A última mereceu já desenvolvimento no capítulo ‘Sol’, tendo-se 

aí concluído que o sentido de disposição da minha obra encontra naquela 

invariável (ou constante) o seu contexto essencial. É uma relação plural, 

aberta, de entendimento mútuo (também de economia de recursos e de 

simplicidade de meios) onde a natureza (Sol) é, daquele ponto de vista, 

não só matéria, ignição poética inspiradora e sítio contexto, mas também 

princípio e critério ordenador da forma e da sua disposição arquitectónica.

 O evidente carácter ‘construtivo’ de sentido ‘estável’ e gravítico que 

recrio e instigo na obra insere-se nesse mesmo princípio de interacção 

conexa entre ordem e natureza.

 (Digamos que não coloco, nos meus projectos e na minha obra, 

a matéria numa posição instável, ainda que utilize, na sua concepção, 

procedimentos de natureza errática e com dinâmicas pendulares claramente 

instáveis.)

 O assunto da relação com a natureza não se coloca (ainda que 

o faça quase sempre por princípio e por poética) em poupar ou sacrificar 

uma qualquer árvore. Coloca-se fundamentalmente em que modos o 

reordenamento da matéria em forma (projecto) processa e estrutura 

sentidos de interconexão convenientes com aquela ordem natural, em que 

modo acautela ou potencia as solicitações e reacções associadas àquela 

‘orgânica’ (que se conheçam, criem ou intuam vir a ocorrer no tempo) – uma 

vez que todas as reordenações continuarão incontornavelmente, mesmo 

depois da sua materialização arquitectónica, fazendo dela parte, em modos 

adequados/resistentes ou não. Esta postura projectual, assim expressa, 

representa um profundo cuidado, respeito e relacionamento poético com 

o ‘natural’, na medida em que desenha e constrói a arquitectura sob 

princípios de disposição conveniente – ordem – assentes na previsibilidade 
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conhecida ou reinventada do comportamento da matéria e da sua 

materialização em forma arquitectónica, de modo a permanecerem e 

resistirem congruentemente no tempo longo.

 Relativamente à ‘escala’, tem sido pacífico afirmar que, quer no 

ensino quer no ofício, a questão dos princípios de ordem a estabelecer 

coloca-se necessária em qualquer escala de trabalho, mas de modo 

interconectado, intercomunicante e interfecundável entre elas. Este é um 

procedimento metodológico essencial e da maior importância no exercício 

do projecto: ‘navegar nas escalas’, partilhar e estabelecer o sentido de 

condicionamento mútuo conveniente a todas (que em termos meramente 

idealistas seriam: escala do território, escala da cidade, escala do edifício, 

escala do pormenor). Este posicionamento ‘ideal’, se pode desenvolver-

se em alguns âmbitos do ensino, apresenta-se contudo nas actuais 

circunstâncias do desempenho do ofício, na sua grande maioria, sem 

grande possibilidade de aplicação prática (excepto em raras excepções 

que geralmente ocorrem em regimes totalitários), ou pelo menos a sua 

aplicação encontra-se muito limitada, ficando por isso reservada aos 

discursos ‘politicamente correctos’. Em termos ‘realistas’, sempre será 

possível estabelecer no ofício sentidos relacionais de ‘fora’ para ‘dentro’, 

no projecto – inputs. Se não em todas, pelo menos nas escalas em que, 

curiosamente, se desenvolvam os diversos exercícios escolares de 

Projecto e Construção do 2º ano da FAUP, onde os ‘movimentos escalares 

relacionais navegam’ entre a escala 1:1000 e a escala 1:1, entre parte da 

cidade e o pormenor do edifício, respectivamente.18

18 Os âmbitos que aqui vêm sendo reflectidos são sintetizados por José Miguel Rodrigues nos 
seguintes termos: “E a questão não está, quanto a nós, em admitir que a inexistência de qualquer 
princípio de ordem constitui em absoluto em arquitectura como que uma impossibilidade – um 
ponto de vista, apesar de tudo, com bastantes seguidores e defensores (Grassi e Távora são, aliás, 
quanto a nós, aqueles que melhor o souberam sustentar do ponto de vista teórico-prático) – mas, 
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 No pressuposto de que a Obra arquitectónica não é uma ocorrência 

casual e sem sentido, foi esta sujeita a uma ‘dissecação’ para a decompor 

e a entender de forma analítica, e desse modo extrair e separar alguns dos 

seus princípios de disposição, organização e estruturação.

 O conjunto total dos exemplares/obras foram inicialmente 

organizados em ‘famílias’ (dentro dos respectivos programas que 

desenvolvem e depois ‘filtrados’ segundo três grandes critérios de análise:

• Relação de Aberturas por Quadrante;

• Organização (Programática, Circulação Primária e Acesso, 

Relação Interior-Exterior);

• Modulação Estrutural-Espacial.

 Estabeleceram-se os agrupamentos de critério de análise gráfica, 

em certa medida, em paralelismo ou proximidade com a venustas, utilitas e 

firmitas, respectivamente.

 Na Habitação Plurifamiliar, os módulos base e de excepção, na 

medida em que representam unidades construtivas ‘autónomas’, foram 

também sujeitas, noutras escalas, a ‘dissecação’ (nestes casos, contudo, 

somente segundo os dois últimos grandes critérios de análise: Organização, 

Modulação Estrutural-Espacial).

 Do labor analítico desenhado, diverso do sentido do exercício de 

projecto – que é um labor de síntese – resultou uma dissecação gráfica da 

obra, que verteu alguns aspectos de natureza mais parcial e pragmática 

(mas apesar disso importantes), que se apresentam:

antes, em saber encontrar um ponto de equilíbrio entre os que pensam que a “ordem” pode provir 
autoritariamente do projecto e os que, como nós, acreditam que o projecto se deve inserir num 
princípio de ordem mais alargado, de que os interesses imediatos do próprio edifício (e por isso 
esta questão sempre se coloca com especial acuidade na cidade, mas também, como veremos, 
na própria natureza) são apenas uma parte que esse princípio de ordem se propõe acautelar.”    
RODRIGUES, José Miguel. Op. cit.  p.365.
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EM PENTE CLAUSTRAIS/CENTRAIS HÍBRIDASEM 'U'LINEARES EM 'L'

ESCALA 1:1000

FAMÍLIAS
HABITAÇÃO UNIFAMILIAR

CASA MARTA MORAIS (2010)

CASA FILIPE RIOBOM (2010)

CASA DAS FRANCESAS (2008)

CASA PAULO GAMA (2007)

CASA ADOLFO ROQUE (2007)

CASA FERNANDO ALVES (1994)

CASA NUNO CORREIA (2011)

CASA JOÃO CUNHA DIAS (2007)

CASA EVA PEREIRA (2005)

CASA VITAL ALMEIDA (2003)

CASA JOAQUIM ALBANO (1988)

CASA HÉLDER NATAL (2010)

CASA OSVALDO MARQUES (2004)

CASA MIGUEL SÃO BENTO (2001)

CASA VERA MIRANDA (1995)

CASA ALEXANDRA RIBEIRO (2000)

CASA RICARDO ABRANTES (1999)

CASA JOSÉ LUÍS NOGUEIRA (2003)

CASA FILOMENA CAMPOS (2005)

CASA E PISCINA ALEXANDRA RIBEIRO (2010)

CASA ÁLVARO AMARAL (2000)

CASA HENRIQUE MARÇAL (1996)CASA BARCO MIGUEL OLIVEIRA (1996)

CASA ANA LUÍSA ROQUE (2006)

CASA JOSÉ PAIVA DA SILVA (2007)

CASA MARIA ALICE (2008)

CASA FERNANDO CAMPOS (2011)
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ESCALA 1:1000

ORGANIZAÇÃO PROGRAMÁTICA
HABITAÇÃO PLURIFAMILIAR (R/C)

EM 'U'EM 'L'LINEARES VARIANTES

EDIFÍCIO PORTAS DE SÃO SEBASTIÃO (1996)

EDIFÍCIO PORTAS DE SÃO BERNARDO (2002)

EDIFÍCIO GATO PRETO (2000)

EDIFÍCIO QUINTA DO ALLA (2006) EDIFÍCIO ALLIANZ (2014)

EDIFÍCIO MARIA DA LUZ NOLASCO
(2007)

EDIFÍCIO DA VÁRZEA (2002)

EDIFÍCIO PRAÇA MUNICÍPIO SUL (1993)

EDIFÍCIO CAIS DE SÃO ROQUE (2008)
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ESCALA 1:1000

FAMÍLIAS
HABITAÇÃO PLURIFAMILIAR

EM 'U'EM 'L'LINEARES VARIANTES

EDIFÍCIO PORTAS DE SÃO SEBASTIÃO (1996)

EDIFÍCIO PORTAS DE SÃO BERNARDO (2002)

EDIFÍCIO GATO PRETO (2000)

EDIFÍCIO QUINTA DO ALLA (2006) EDIFÍCIO ALLIANZ (2014)

EDIFÍCIO MARIA DA LUZ NOLASCO
(2007)

EDIFÍCIO DA VÁRZEA (2002)

EDIFÍCIO PRAÇA MUNICÍPIO SUL (1993)

EDIFÍCIO CAIS DE SÃO ROQUE (2008)
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LINEARES EM 'L' ADOSSADOSCLAUSTRAIS/CENTRAIS

ESCALA 1:1000

FAMÍLIAS
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

FUNDAÇÃO ALMEIDA ROQUE (2013)

EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO INDELAGUE (2006)

LABORATÓRIO DE METROLOGIA ABIMOTA (1992)

EDIFÍCIO AEMINIUM (1989)

CRECHE, PRÉ e ATL DA ARCA DA BOTARÉU (2007)

JARDIM SOCIAL DE TRAVASSÔ (2000) CENTRO COMERCIAL NA BAIXA (1993)

EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO PORCEL (1996) EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO E ARMAZÉM TRAVOCAR (2009)

EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO MANUEL HENRIQUES (1999)
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NORTE SUL NASCENTE POENTE ÁREAS E PERCENTAGENS
Área total dos vãos = 184.93m² = 100%

Área Alçado Norte = 30.42m² = 16,45%

Área Alçado Sul = 138.17m² = 74,71%

Área Alçado Nascente = 3,55m² = 1,92%

Área Alçado Poente = 12,79m² = 6,92%

Área total dos vãos = 68.38m² = 100%

Área Alçado Norte = 3.4m² = 4.97%

Área Alçado Sul = 62.45m² = 91.33%

Área Alçado Nascente = 0 = 0%

Área Alçado Poente = 1.29m² = 1.86%

Área total dos vãos = 64.18m² = 100%

Área Alçado Norte = 7.29m² = 11.36%

Área Alçado Sul = 55.62m² = 86.66%

Área Alçado Nascente = 1.27m² = 1.98%

Área Alçado Poente = 0 = 0%

Área total dos vãos = 75.09m² = 100%

Área Alçado Norte = 11.52m² = 15.34%

Área Alçado Sul = 61.35m² = 81.70%

Área Alçado Nascente = 0.27m² = 0.36%

Área Alçado Poente = 1.95m² = 2.60%

Área total dos vãos = 105.72m² = 100%

Área Alçado Norte = 7.22m² = 6.83%

Área Alçado Sul = 73.11m² = 69.15%

Área Alçado Nascente = 15.80m² = 14,95%

Área Alçado Poente = 9.59m² = 9.07%

Área total dos vãos = 31.51m² = 100%

Área Alçado Norte = 4.79m² = 15.20%

Área Alçado Sul = 21.77m² = 69.09%

Área Alçado Nascente = 4.37m² = 13.87%

Área Alçado Poente = 0.58m² = 1.84%

Área total dos vãos = 82.27m² = 100%

Área Alçado Norte = 4.79m² = 5.82%

Área Alçado Sul = 70.28m² = 85.43%

Área Alçado Nascente = 5.24m² = 6.37%

Área Alçado Poente = 1.96m² = 2.38%

Área total dos vãos = 121.64m² = 100%

Área Alçado Norte = 1.23m² = 1.01%

Área Alçado Sul = 43.92m² = 36.11%

Área Alçado Nascente = 69.56m² = 57.18%

Área Alçado Poente = 6.93m² = 5.70%

Área total dos vãos = 68.60m² = 100%

Área Alçado Norte = 6.72m² = 9.80%

Área Alçado Sul = 34.89m² = 50.86%

Área Alçado Nascente = 24.84m² = 36.21%

Área Alçado Poente = 2.15m² = 3.13%

Área total dos vãos = 63.85m² = 100%

Área Alçado Norte = 7.02m² = 11.00%

Área Alçado Sul = 37.52m² = 58.76%

Área Alçado Nascente = 16.48m² = 25.81%

Área Alçado Poente = 2.83m² = 4.43%

Área total dos vãos = 133.68m² = 100%

Área Alçado Norte = 6.97m² = 5.21%

Área Alçado Sul = 87.33m² = 65.33%

Área Alçado Nascente = 22.23m² = 16.63%

Área Alçado Poente = 17.15m² = 12.83%

Área total dos vãos = 135.54m² = 100%

Área Alçado Norte = 57.01m² = 42.06%

Área Alçado Sul = 61.15m² = 45.12%

Área Alçado Nascente = 0 = 0%

Área Alçado Poente = 17.38m² = 12.82%

Área total dos vãos = 113.02m² = 100%

Área Alçado Norte = 84.86m² = 75.08%

Área Alçado Sul = 26.85m² = 23.76%

Área Alçado Nascente = 1.32m² = 1.17%

Área Alçado Poente = 0 = 0%

CASA
FILIPE RIOBOM

CASA
MARTA MORAIS

CASA
DAS FRANCESAS

CASA
PAULO GAMA

CASA
ADOLFO ROQUE

CASA
FERNANDO ALVES

CASA
NUNO CORREIA

CASA
JOÃO CUNHA DIAS

CASA
EVA PEREIRA

CASA
VITAL ALMEIDA

CASA
JOAQUIM ALBANO

CASA
HÉLDER NATAL

CASA
OSVALDO MARQUES

ESCALA 1:1000

RELAÇÃO DE ABERTURAS POR QUADRANTE
HABITAÇÃO UNIFAMILIAR
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NORTE SUL NASCENTE POENTE

Área total dos vãos = 65.22m² = 100%

Área Alçado Norte = 1.16m² = 1.78%

Área Alçado Sul = 61.16m² = 93.77%

Área Alçado Nascente = 2.58m² = 3.95%

Área Alçado Poente = 0.33m² = 0.50%

Área total dos vãos = 60.50m² = 100%

Área Alçado Norte = 9.89m² = 16.35%

Área Alçado Sul = 9.41m² = 15.55%

Área Alçado Nascente = 11.82m² = 19.54%

Área Alçado Poente = 29.37m² = 48.56%

Área total dos vãos = 64.93m² = 100%

Área Alçado Norte = 0.39m² = 0.60%

Área Alçado Sul = 16.61m² = 25.58%

Área Alçado Nascente = 9.93m² = 15.29%

Área Alçado Poente = 38.00m² = 58.53%

Área total dos vãos = 26.49m² = 100%

Área Alçado Norte = 1.32m² = 4.98%

Área Alçado Sul = 16.20m² = 61.16%

Área Alçado Nascente = 5.39m² = 20.35%

Área Alçado Poente = 3.58m² = 13.51%

Área total dos vãos = 95.92m² = 100%

Área Alçado Norte = 4.15m² = 4.33%

Área Alçado Sul = 31.61m² = 32.95%

Área Alçado Nascente = 1.60m² = 1.67%

Área Alçado Poente = 58.56m² = 61.05%

Área total dos vãos = 55.42m² = 100%

Área Alçado Norte = 0.81m² = 1.46%

Área Alçado Sul = 24.12m² = 43.52%

Área Alçado Nascente = 1.69m² = 3.05%

Área Alçado Poente = 28.80m² = 51.97%

Área total dos vãos = 158.05m² = 100%

Área Alçado Norte = 22.87m² = 14.47%

Área Alçado Sul = 16.13m² = 10.20%

Área Alçado Nascente = 2.76m² = 1.75%

Área Alçado Poente = 116.29m² = 73.58%

Área total dos vãos = 70.07m² = 100%

Área Alçado Norte = 3.20m² = 4.57%

Área Alçado Sul = 10.68m² = 15.24%

Área Alçado Nascente = 21.90m² = 31.25%

Área Alçado Poente = 34.28m² = 48.92%

Área total dos vãos = 112.16m² = 100%

Área Alçado Norte = 1.21m² = 1.08%

Área Alçado Sul = 96.49m² = 86.03%

Área Alçado Nascente = 14.46m² = 12.89%

Área Alçado Poente = 0 = 0%

Área total dos vãos = 67.10m² = 100%

Área Alçado Norte = 3.38m² = 5.04%

Área Alçado Sul = 48.44m² = 72.19%

Área Alçado Nascente = 8.73m² = 13.01%

Área Alçado Poente = 6.55m² = 9.76%

Área total dos vãos = 98.55m² = 100%

Área Alçado Norte = 6.35m² = 6.44%

Área Alçado Sul = 50.36m² = 51.10%

Área Alçado Nascente = 37.94m² = 38.50%

Área Alçado Poente = 3.90m² = 3.96%

Área total dos vãos = 73.55m² = 100%

Área Alçado Norte = 0 = 0%

Área Alçado Sul = 45.51m² = 61.88%

Área Alçado Nascente = 28.04m² = 38.12%

Área Alçado Poente = 0 = 0%

Área total dos vãos = 74.56m² = 100%

Área Alçado Norte = 4.64m² = 6.22%

Área Alçado Sul = 26.82m² = 35.97%

Área Alçado Nascente = 9.98m² = 13.39%

Área Alçado Poente = 33.12m² = 44.42%

CASA
MIGUEL SÃO BENTO

CASA
VERA MIRANDA

CASA
FILOMENA CAMPOS

CASA
JOSÉ LUÍS NOGUEIRA

CASA
ALEXANDRA RIBEIRO

CASA
RICARDO ABRANTES

CASA
ÁLVARO AMARAL

CASA
MIGUEL OLIVEIRA

CASA
FERNANDO CAMPOS

CASA
MARIA ALICE

CASA
JOSÉ PAIVA DA SILVA

CASA
ANA LUÍSA ROQUE

CASA
HENRIQUE MARÇAL

Área total dos vãos = 2 269.67m² = 100%

Área Alçados Norte = 292.61m² = 12.89%

Área Alçados Sul = 1 227.95m² = 54.10%

Área Alçados Nascente = 321.75m² = 14.18%

Área Alçados Poente = 427.36m² = 18.83%

TOTAL

ESCALA 1:1000

ÁREAS E PERCENTAGENS

RELAÇÃO DE ABERTURAS POR QUADRANTE
HABITAÇÃO UNIFAMILIAR
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NORTE SUL NASCENTE POENTE

UPN400

ÁREAS E PERCENTAGENS

RELAÇÃO DE ABERTURAS POR QUADRANTE
EQUIPAMENTO E SERVIÇO

Área total dos vãos = 578.47m² = 100%

Área Alçado Norte = 207.77m² = 35.92%

Área Alçado Sul = 347.12m² = 60.00%

Área Alçado Nascente = 12.00m² = 2.08

Área Alçado Poente = 11.58m² = 2.00%

Área total dos vãos = 200.95m² = 100%

Área Alçado Norte = 163.03m² = 81.13%

Área Alçado Sul = 15.36m² = 7.64%

Área Alçado Nascente = 5.25m² = 2.62%

Área Alçado Poente = 17.30m² = 8.61%

Área total dos vãos = 218.20m² = 100%

Área Alçado Norte = 89.04m² = 40.81%

Área Alçado Sul = 32.59m² = 14.94%

Área Alçado Nascente = 90.66m² = 41.55%

Área Alçado Poente = 5.91m² = 2.70%

Área total dos vãos = 1235.75m² = 100%

Área Alçado Norte = 111.33m² = 9.01%

Área Alçado Sul = 111.33m² = 9.01%

Área Alçado Nascente = 512.60m² = 41.48%

Área Alçado Poente = 500.49m² = 40.50%

Área total dos vãos = 178.76m² = 100%

Área Alçado Norte = 38.73m² = 21.67%

Área Alçado Sul = 50.09m² = 28.02%

Área Alçado Nascente = 68.05m² = 38.07%

Área Alçado Poente = 21.88m² = 12.24%

Área total dos vãos = 315.15m² = 100%

Área Alçado Norte = 38.49m² = 12.21%

Área Alçado Sul = 130.68m² = 41.47%

Área Alçado Nascente = 89.37m² = 28.36%

Área Alçado Poente = 56.60m² = 17.96%

Área total dos vãos = 126.59m² = 100%

Área Alçado Norte = 61.57m² = 48.64%

Área Alçado Sul = 6.49m² = 5.13%

Área Alçado Nascente = 37.51m² = 29.63%

Área Alçado Poente = 21.02m² = 16.60%

Área total dos vãos = 226.02m² = 100%

Área Alçado Norte = 0 = 0%

Área Alçado Sul = 105.86m² = 46.84%

Área Alçado Nascente = 78.49m² = 34.73%

Área Alçado Poente = 41.67m² = 18.43%

Área total dos vãos = 181.20m² = 100%

Área Alçado Norte = 0 = 0%

Área Alçado Sul = 1.68m² = 0.03%

Área Alçado Nascente = 179.52m² = 99.07%

Área Alçado Poente = 0 = 0%

Área total dos vãos = 215.10m² = 100%

Área Alçado Norte = 174.70m² = 81.22%

Área Alçado Sul = 0 = 0%

Área Alçado Nascente = 18.76m² = 8.72%

Área Alçado Poente = 21.65m² = 10.06%

Área total dos vãos = 3 476.19m² = 100%

Área Alçados Norte = 884.66m² = 25.45%

Área Alçados Sul = 801.20m² = 23.05%

Área Alçados Nascente = 1 092.21m² = 31.42%

Área Alçados Poente = 698.10m² = 20.08%

TOTAL
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NORTE SUL NASCENTE POENTE ÁREAS E PERCENTAGENS

Área total dos vãos = 970.46m² = 100%

Área Alçado Norte = 303.35m² = 31.26%

Área Alçado Sul = 600.64m² = 61.89%

Área Alçado Nascente = 38.40m² = 3.96%

Área Alçado Poente = 28.08m² = 2.89%

Área total dos vãos =  1889.46m² = 100%

Área Alçado Norte = 484.90m² = 25.66%

Área Alçado Sul = 1316.00m² = 69.65%

Área Alçado Nascente = 74.47m² = 3.94%

Área Alçado Poente = 14.10m² = 0.75%

Área total dos vãos = 428.19m² = 100%

Área Alçado Norte = 174.11m² = 40.66%

Área Alçado Sul = 254.08m² = 59.34%

Área Alçado Nascente = 0 = 0%

Área Alçado Poente = 0 = 0%

Área total dos vãos = 398.95m² = 100%

Área Alçado Norte = 147.30m² = 36.92%

Área Alçado Sul = 238.22m² = 59.71%

Área Alçado Nascente = 0 = 0%

Área Alçado Poente = 13.44m² = 3.37%

EDIFÍCIO
CAIS SÃO ROQUE

EDIFÍCIO
QUINTA DO ALLA

EDIFÍCIO
PORTAS DE
SÃO BERNARDO

EDIFÍCIO
GATO PRETO

RELAÇÃO DE ABERTURAS POR QUADRANTE
HABITAÇÃO PLURIFAMILIAR

ESCALA 1:1000

EDIFÍCIO
PRAÇA DO
MUNICÍPIO SUL

EDIFÍCIO
PORTAS DE
SÃO SEBASTIÃO

Área total dos vãos = 809.49m² = 100%

Área Alçado Norte = 409.73m² = 50.62%

Área Alçado Sul = 282.20m² = 34.86%

Área Alçado Nascente = 93.16m² = 11.51%

Área Alçado Poente = 24.40m² = 3.01%

Área total dos vãos =  957.03m² = 100%

Área Alçado Norte = 191.18m² = 19.98%

Área Alçado Sul = 477.64m² = 49.91%

Área Alçado Nascente = 230.61m² = 24.09%

Área Alçado Poente = 57.60m² = 6.02%

Área total dos vãos = 71.92m² = 100%

Área Alçado Norte = 39.26m² = 54.60%

Área Alçado Sul = 32.65m² = 45.40%

Área Alçado Nascente = 0 = 0%

Área Alçado Poente = 0 = 0%

Área total dos vãos = 771.59m² = 100%

Área Alçado Norte = 201.76m² = 26.15%

Área Alçado Sul = 138.77m² = 17.98%

Área Alçado Nascente = 173.71m² = 22.51%

Área Alçado Poente = 257.38m² = 33.36%

Área total dos vãos = 482.34m² = 100%

Área Alçado Norte = 232.44m² = 48.19%

Área Alçado Sul = 178.05m² = 36.91%

Área Alçado Nascente = 0 = 0%

Área Alçado Poente = 71.85m² = 14.90%

EDIFÍCIO
DA VÁRZEA

EDIFÍCIO
ALLIANZ

EDIFÍCIO
MARIA DA LUZ
NOLASCO

Área total dos vãos = 6 817.75m² = 100%

Área Alçados Norte = 2 183.22m² = 32.01%

Área Alçados Sul = 3 557.38m² = 52.19%

Área Alçados Nascente = 682.20m² = 10.01%

Área Alçados Poente = 395.00m² = 5.79%

TOTAL
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'PENTE' 'CLAUSTRAL-CENTRAL'

FR

FR

LR

SR

29

'HÍBRIDA''U''LINEAR'

COLECTIVO PRIVADO SERVIÇO

CASA MARTA MORAIS (2010)

CASA FILIPE RIOBOM (2010)

CASA DAS FRANCESAS (2008)

CASA PAULO GAMA (2007)

CASA ADOLFO ROQUE (2007)

CASA FERNANDO ALVES (1994)

CASA NUNO CORREIA (2011)

CASA JOÃO CUNHA DIAS (2007)

CASA EVA PEREIRA (2005)

CASA VITAL ALMEIDA (2003)

CASA JOAQUIM ALBANO (1988)

CASA HÉLDER NATAL (2010)

CASA OSVALDO MARQUES (2004)

CASA MIGUEL SÃO BENTO (2001)

CASA VERA MIRANDA (1995)

CASA ALEXANDRA RIBEIRO (2000)

CASA RICARDO ABRANTES (1999)

CASA JOSÉ LUÍS NOGUEIRA (2003)

CASA FILOMENA CAMPOS (2005)

CASA E PISCINA ALEXANDRA RIBEIRO (2010)

CASA ÁLVARO AMARAL (2000)

CASA HENRIQUE MARÇAL (1996)CASA BARCO MIGUEL OLIVEIRA (1996)

CASA ANA LUÍSA ROQUE (2006)

CASA JOSÉ PAIVA DA SILVA (2007)

CASA MARIA ALICE (2008)

CASA FERNANDO CAMPOS (2011)

ESCALA 1:1000

'LT'

ORGANIZAÇÃO PROGRAMÁTICA
HABITAÇÃO UNIFAMILIAR
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FR.

COLECTIVO PRIVADO SERVIÇO ACESSO ESCALA 1:1000

ORGANIZAÇÃO PROGRAMÁTICA
HABITAÇÃO PLURIFAMILIAR

'U''L''LINEAR' 'VARIANTE'

EDIFÍCIO PORTAS DE SÃO SEBASTIÃO (1996)

EDIFÍCIO PORTAS DE SÃO BERNARDO (2002)

EDIFÍCIO GATO PRETO (2000)

EDIFÍCIO QUINTA DO ALLA (2006) EDIFÍCIO ALLIANZ (2014)

EDIFÍCIO MARIA DA LUZ NOLASCO
(2007)

EDIFÍCIO CAIS DE SÃO ROQUE (2008)

EDIFÍCIO DA VÁRZEA (2002)

EDIFÍCIO PRAÇA MUNICÍPIO SUL (1993)
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'LINEAR' 'L' 'ADOSSADO''CLAUSTRAL - CENTRAL'

COLECTIVO PRIVADO SERVIÇO ESCALA 1:1000

ORGANIZAÇÃO PROGRAMÁTICA
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

FUNDAÇÃO ALMEIDA ROQUE (2013)

EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO INDELAGUE (2006)

LABORATÓRIO DE METROLOGIA ABIMOTA (1992)

EDIFÍCIO AEMINIUM (1989)

CRECHE, PRÉ e ATL DA ARCA DA BOTARÉU (2007)

JARDIM SOCIAL DE TRAVASSÔ (2000) CENTRO COMERCIAL NA BAIXA (1993)

EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO PORCEL (1996) EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO E ARMAZÉM TRAVOCAR (2009)

EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO MANUEL HENRIQUES (1999)
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EM PENTE CLAUSTRAIS/CENTRAIS HÍBRIDASEM 'U'EM 'L'LINEARES

ESCALA 1:1000

CIRCULAÇÃO PRIMÁRIA E ACESSO
HABITAÇÃO UNIFAMILIAR

CASA MARTA MORAIS (2010)

CASA FILIPE RIOBOM (2010)

CASA DAS FRANCESAS (2008)

CASA PAULO GAMA (2007)

CASA ADOLFO ROQUE (2007)

CASA FERNANDO ALVES (1994)

CASA NUNO CORREIA (2011)

CASA JOÃO CUNHA DIAS (2007)

CASA EVA PEREIRA (2005)

CASA VITAL ALMEIDA (2003)

CASA JOAQUIM ALBANO (1988)

CASA HÉLDER NATAL (2010)

CASA OSVALDO MARQUES (2004)

CASA MIGUEL SÃO BENTO (2001)

CASA VERA MIRANDA (1995)

CASA ALEXANDRA RIBEIRO (2000)

CASA RICARDO ABRANTES (1999)

CASA JOSÉ LUÍS NOGUEIRA (2003)

CASA FILOMENA CAMPOS (2005)

CASA E PISCINA ALEXANDRA RIBEIRO (2010)

CASA ÁLVARO AMARAL (2000)

CASA HENRIQUE MARÇAL (1996)CASA BARCO MIGUEL OLIVEIRA (1996)

CASA ANA LUÍSA ROQUE (2006)

CASA JOSÉ PAIVA DA SILVA (2007)

CASA MARIA ALICE (2008)

CASA FERNANDO CAMPOS (2011)

294



FR.

ESCALA 1:1000

 CIRCULAÇÃO PRIMÁRIA E ACESSO
HABITAÇÃO PLURIFAMILIAR

EM 'U'EM 'L'LINEARES VARIANTES

EDIFÍCIO PORTAS DE SÃO SEBASTIÃO (1996)

EDIFÍCIO PORTAS DE SÃO BERNARDO (2002)

EDIFÍCIO GATO PRETO (2000)

EDIFÍCIO QUINTA DO ALLA (2006) EDIFÍCIO ALLIANZ (2014)

EDIFÍCIO MARIA DA LUZ NOLASCO
(2007)

EDIFÍCIO CAIS DE SÃO ROQUE (2008)

EDIFÍCIO DA VÁRZEA (2002)

EDIFÍCIO PRAÇA MUNICÍPIO SUL (1993)
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LINEARES EM 'L' ADOSSADOSCLAUSTRAIS/CENTRAIS

ESCALA 1:1000

CIRCULAÇÃO PRIMÁRIA E ACESSO
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

FUNDAÇÃO ALMEIDA ROQUE (2013)

EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO INDELAGUE (2006)

LABORATÓRIO DE METROLOGIA ABIMOTA (1992)

EDIFÍCIO AEMINIUM (1989)

CRECHE, PRÉ e ATL DA ARCA DA BOTARÉU (2007)

JARDIM SOCIAL DE TRAVASSÔ (2000) CENTRO COMERCIAL NA BAIXA (1993)

EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO PORCEL (1996) EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO E ARMAZÉM TRAVOCAR (2009)

EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO MANUEL HENRIQUES (1999)
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EM PENTE CLAUSTRAIS/CENTRAIS HÍBRIDASEM 'U'LINEARES

ESCALA 1:1000

EM 'L'

MODULAÇÃO ESTRUTURAL-ESPACIAL
HABITAÇÃO UNIFAMILIAR

CASA MARTA MORAIS (2010)

CASA FILIPE RIOBOM (2010)

CASA DAS FRANCESAS (2008)

CASA PAULO GAMA (2007)

CASA ADOLFO ROQUE (2007)

CASA FERNANDO ALVES (1994)

CASA NUNO CORREIA (2011)

CASA JOÃO CUNHA DIAS (2007)

CASA EVA PEREIRA (2005)

CASA VITAL ALMEIDA (2003)

CASA JOAQUIM ALBANO (1988)

CASA HÉLDER NATAL (2010)

CASA OSVALDO MARQUES (2004)

CASA MIGUEL SÃO BENTO (2001)

CASA VERA MIRANDA (1995)

CASA ALEXANDRA RIBEIRO (2000)

CASA RICARDO ABRANTES (1999)

CASA JOSÉ LUÍS NOGUEIRA (2003)

CASA FILOMENA CAMPOS (2005)

CASA E PISCINA ALEXANDRA RIBEIRO (2010)

CASA ÁLVARO AMARAL (2000)

CASA HENRIQUE MARÇAL (1996)CASA BARCO MIGUEL OLIVEIRA (1996)

CASA ANA LUÍSA ROQUE (2006)

CASA JOSÉ PAIVA DA SILVA (2007)

CASA MARIA ALICE (2008)

CASA FERNANDO CAMPOS (2011)
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ESCALA 1:1000

MODULAÇÃO ESTRUTURAL-ESPACIAL
HABITAÇÃO PLURIFAMILIAR

EM 'L'LINEARES EM 'U' VARIANTES

EDIFÍCIO PORTAS DE SÃO SEBASTIÃO (1996)

EDIFÍCIO PORTAS DE SÃO BERNARDO (2002)

EDIFÍCIO GATO PRETO (2000)

EDIFÍCIO QUINTA DO ALLA (2006) EDIFÍCIO ALLIANZ (2014)

EDIFÍCIO MARIA DA LUZ NOLASCO
(2007)

EDIFÍCIO CAIS DE SÃO ROQUE (2008)

EDIFÍCIO DA VÁRZEA (2002)

EDIFÍCIO PRAÇA MUNICÍPIO SUL (1993)

298



LINEARES EM 'L' ADOSSADOSCLAUSTRAIS/CENTRAIS

FUNDAÇÃO ALMEIDA ROQUE (2013)

EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO INDELAGUE (2006)

LABORATÓRIO DE METROLOGIA ABIMOTA (1992)

EDIFÍCIO AEMINIUM (1989)

CRECHE, PRÉ e ATL DA ARCA DA BOTARÉU (2007)

JARDIM SOCIAL DE TRAVASSÔ (2000) CENTRO COMERCIAL NA BAIXA (1993)

EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO PORCEL (1996) EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO E ARMAZÉM TRAVOCAR (2009)

EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO MANUEL HENRIQUES (1999)

ESCALA 1:1000

 MODULAÇÃO ESTRUTURAL-ESPACIAL
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
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EM PENTE CLAUSTRAIS/CENTRAIS HÍBRIDASEM 'U'LINEARES

INTERIOR EXTERIOR ESCALA 1:1000

EM 'L'

RELAÇÃO INTERIOR-EXTERIOR
HABITAÇÃO UNIFAMILIAR

CASA MARTA MORAIS (2010)

CASA FILIPE RIOBOM (2010)

CASA DAS FRANCESAS (2008)

CASA PAULO GAMA (2007)

CASA ADOLFO ROQUE (2007)

CASA FERNANDO ALVES (1994)

CASA NUNO CORREIA (2011)

CASA JOÃO CUNHA DIAS (2007)

CASA EVA PEREIRA (2005)

CASA VITAL ALMEIDA (2003)

CASA JOAQUIM ALBANO (1988)

CASA HÉLDER NATAL (2010)

CASA OSVALDO MARQUES (2004)

CASA MIGUEL SÃO BENTO (2001)

CASA VERA MIRANDA (1995)

CASA ALEXANDRA RIBEIRO (2000)

CASA RICARDO ABRANTES (1999)

CASA JOSÉ LUÍS NOGUEIRA (2003)

CASA FILOMENA CAMPOS (2005)

CASA E PISCINA ALEXANDRA RIBEIRO (2010)

CASA ÁLVARO AMARAL (2000)

CASA HENRIQUE MARÇAL (1996)CASA BARCO MIGUEL OLIVEIRA (1996)

CASA ANA LUÍSA ROQUE (2006)

CASA JOSÉ PAIVA DA SILVA (2007)

CASA MARIA ALICE (2008)

CASA FERNANDO CAMPOS (2011)
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ESCALA 1:1000

RELAÇÃO INTERIOR-EXTERIOR
HABITAÇÃO PLURIFAMILIAR (R/C)

EDIFÍCIO PORTAS DE SÃO SEBASTIÃO (1996)

EDIFÍCIO PORTAS DE SÃO BERNARDO (2002)

EDIFÍCIO GATO PRETO (2000)

EDIFÍCIO QUINTA DO ALLA (2006) EDIFÍCIO ALLIANZ (2014)

EDIFÍCIO MARIA DA LUZ NOLASCO
(2007)

EDIFÍCIO CAIS DE SÃO ROQUE (2008)

EDIFÍCIO DA VÁRZEA (2002)

EDIFÍCIO PRAÇA MUNICÍPIO SUL (1993)

EM 'U'EM 'L'LINEARES VARIANTES
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INTERIOR EXTERIOR ESCALA 1:1000

RELAÇÃO INTERIOR-EXTERIOR
HABITAÇÃO PLURIFAMILIAR

EDIFÍCIO PORTAS DE SÃO SEBASTIÃO (1996)

EDIFÍCIO PORTAS DE SÃO BERNARDO (2002)

EDIFÍCIO GATO PRETO (2000)

EDIFÍCIO QUINTA DO ALLA (2006) EDIFÍCIO ALLIANZ (2014)

EDIFÍCIO MARIA DA LUZ NOLASCO
(2007)

EDIFÍCIO CAIS DE SÃO ROQUE (2008)

EDIFÍCIO DA VÁRZEA (2002)

EDIFÍCIO PRAÇA MUNICÍPIO SUL (1993)

EM 'U'EM 'L'LINEARES VARIANTES
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LINEARES EM 'L' ADOSSADOSCLAUSTRAIS/CENTRAIS

INTERIOR EXTERIOR ESCALA 1:1000

RELAÇÃO INTERIOR-EXTERIOR
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

FUNDAÇÃO ALMEIDA ROQUE (2013)

EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO INDELAGUE (2006)

LABORATÓRIO DE METROLOGIA ABIMOTA (1992)

EDIFÍCIO AEMINIUM (1989)

CRECHE, PRÉ e ATL DA ARCA DA BOTARÉU (2007)

JARDIM SOCIAL DE TRAVASSÔ (2000) CENTRO COMERCIAL NA BAIXA (1993)

EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO PORCEL (1996) EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO E ARMAZÉM TRAVOCAR (2009)

EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO MANUEL HENRIQUES (1999)
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COLECTIVO PRIVADO SERVIÇO ACESSO

4 CÉLULAS 5 CÉLULAS 6 CÉLULAS VARIANTES/CANTOS

FR.

1 CÉLULA

EDIFÍCIO QUINTA DO ALLA EDIFÍCIO PORTAS DE SÃO SEBASTIÃO EDIFÍCIO PORTAS DE SÃO SEBASTIÃO EDIFÍCIO PRAÇA MUNICÍPIO SUL

EDIFÍCIO DA VÁRZEA

EDIFÍCIO PORTAS DE SÃO BERNARDO

EDIFÍCIO QUINTA DO ALLA

EDIFÍCIO CAIS SÃO ROQUE

EDIFÍCIO GATO PRETO

ESCALA 1:500

EDIFÍCIO PORTAS DE SÃO BERNARDO

EDIFÍCIO QUINTA DO ALLA

EDIFÍCIO CAIS SÃO ROQUE

EDIFÍCIO PRAÇA MUNICÍPIO SUL

EDIFÍCIO PORTAS DE SÃO SEBASTIÃO

EDIFÍCIO DA VÁRZEA

EDIFÍCIO ALLIANZ

EDIFÍCIO MARIA DA LUZ NOLASCO

EDIFÍCIO PORTAS DE SÃO BERNARDO

ORGANIZAÇÃO PROGRAMÁTICA
MÓDULOS BASE HAB. PLURIFAMILIAR
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4 CÉLULAS 5 CÉLULAS 6 CÉLULAS VARIANTES/CANTOS1 CÉLULA

EDIFÍCIO QUINTA DO ALLA EDIFÍCIO PORTAS DE SÃO SEBASTIÃO EDIFÍCIO PORTAS DE SÃO SEBASTIÃO EDIFÍCIO PRAÇA MUNICÍPIO SUL

EDIFÍCIO DA VÁRZEA

EDIFÍCIO PORTAS DE SÃO BERNARDO

EDIFÍCIO QUINTA DO ALLA

EDIFÍCIO CAIS SÃO ROQUE

EDIFÍCIO GATO PRETO

EDIFÍCIO PORTAS DE SÃO BERNARDO

EDIFÍCIO QUINTA DO ALLA

EDIFÍCIO CAIS SÃO ROQUE

EDIFÍCIO PRAÇA MUNICÍPIO SUL

EDIFÍCIO PORTAS DE SÃO SEBASTIÃO

EDIFÍCIO DA VÁRZEA

EDIFÍCIO ALLIANZ

EDIFÍCIO MARIA DA LUZ NOLASCO

EDIFÍCIO PORTAS DE SÃO BERNARDO

ESCALA 1:500

CIRCULAÇÃO PRIMÁRIA E ACESSO
MÓDULOS BASE HAB. PLURIFAMILIAR
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4 CÉLULAS 5 CÉLULAS 6 CÉLULAS VARIANTES/CANTOS1 CÉLULA

EDIFÍCIO QUINTA DO ALLA EDIFÍCIO PORTAS DE SÃO SEBASTIÃO EDIFÍCIO PORTAS DE SÃO SEBASTIÃO EDIFÍCIO PRAÇA MUNICÍPIO SUL

EDIFÍCIO DA VÁRZEA

EDIFÍCIO PORTAS DE SÃO BERNARDO

EDIFÍCIO QUINTA DO ALLA

EDIFÍCIO CAIS SÃO ROQUE

EDIFÍCIO GATO PRETO

EDIFÍCIO PORTAS DE SÃO BERNARDO

EDIFÍCIO QUINTA DO ALLA

EDIFÍCIO CAIS SÃO ROQUE

EDIFÍCIO PRAÇA MUNICÍPIO SUL

EDIFÍCIO PORTAS DE SÃO SEBASTIÃO

EDIFÍCIO DA VÁRZEA

EDIFÍCIO ALLIANZ

EDIFÍCIO MARIA DA LUZ NOLASCO

EDIFÍCIO PORTAS DE SÃO BERNARDO

FR.

ESCALA 1:500

MODULAÇÃO ESTRUTURAL-ESPACIAL
MÓDULOS BASE HAB. PLURIFAMILIAR
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4 CÉLULAS 5 CÉLULAS 6 CÉLULAS VARIANTES/CANTOS

FR.

1 CÉLULA

EDIFÍCIO QUINTA DO ALLA EDIFÍCIO PORTAS DE SÃO SEBASTIÃO EDIFÍCIO PORTAS DE SÃO SEBASTIÃO EDIFÍCIO PRAÇA MUNICÍPIO SUL

EDIFÍCIO DA VÁRZEA

EDIFÍCIO PORTAS DE SÃO BERNARDO

EDIFÍCIO QUINTA DO ALLA

EDIFÍCIO CAIS SÃO ROQUE

EDIFÍCIO GATO PRETO

ESCALA 1:500

EDIFÍCIO PORTAS DE SÃO BERNARDO

EDIFÍCIO QUINTA DO ALLA

EDIFÍCIO CAIS SÃO ROQUE

EDIFÍCIO PRAÇA MUNICÍPIO SUL

EDIFÍCIO PORTAS DE SÃO SEBASTIÃO

EDIFÍCIO DA VÁRZEA

EDIFÍCIO ALLIANZ

EDIFÍCIO MARIA DA LUZ NOLASCO

EDIFÍCIO PORTAS DE SÃO BERNARDO

TRANSIÇÕES INTERIOR-EXTERIOR
MÓDULOS BASE HAB. PLURIFAMILIAR
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4.1 DISSECAÇÃO ESCRITA – ASPECTOS COMUNS

 A dissecação gráfica/analítica da Obra fez emergir alguns aspectos 

de natureza mais pragmática, mas apesar disso igualmente importantes:

4.1.1. Família ‘Linear’

 • Abertura preferencial a sul na habitação (unifamiliar e plurifamiliar);

 • Os equipamentos não abrem preferencialmente a sul, com a 

excepção da Fundação Almeida Roque. Nos restantes exemplares deste 

programa os vãos orientam-se predominantemente para norte;

 • Volume unitário, mínimo e direito, constituindo-se sem 

diferenciações ou equivalências entre a forma e a função.

4.1.2. Família ‘L-T’

 • Abertura preferencial a sul (excepto nos equipamentos);

 • Nas habitações unifamiliares, o terreiro de acesso desenha 

um exterior em ‘L’, contrariamente aos equipamentos, onde os espaços 

principais vivem do pátio desenhado pelos seus braços;

 • Ambiguidade entre ‘L’ e ‘T’ na maioria dos exemplares.

4.1.3. Família ‘U’

 • Os espaços interiores dos braços do ‘U’ abrem-se 

predominantemente a sul, sob palas. Contenção nas aberturas a nascente 

e poente;

 • O lado aberto do ‘U’ orienta-se a poente, permitindo dessa forma 

que os espaços interiores dos braços abram para sul, com excepção da 

casa Vera Miranda, o que se vem traduzindo em problemas térmicos que o 

projecto não antecipou nem resolveu;
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 • A cada braço/segmento/função da casa correspondem pátios 

específicos e autónomos, ficando as ‘partes’ ligadas por ‘intervalos’ 

exteriores;

 • O pátio como artifício e recurso distributivo-arquitectónico 

potenciador de forma e organização espacial/programática.

4.1.4. Família ‘Pente’

 • Volumetria composta por 3 ou mais corpos separados a que 

correspondem distintas partes do programa;

 • O lado aberto (dos pátios) é sempre o poente (por razões de 

aprendizagem que a casa Vera Miranda proporcionou);

 • Interiores em continuidade ou prolongados em pátios semiabertos 

ou umbilicais;

 • Continuidade interior-exterior-interior-exterior, promovendo 

sequências espaciais longitudinais e ligadas visualmente;

 • Corpos adossados que sinalizam e pontuam o exterior, como 

sinais ou verrugas identitárias;

 • A implantação, que se vai fazendo da rua em direcção a sul, e 

a sequência ordenada das alas – garagem, salas, quartos – desenha a 

separação, na horizontal, das funções – do mais público ao mais privado –, 

acentuando a diferenciação do uso que possibilita nos pátios que desenha;

 • Os pátios ocupam posições polarizadoras, permitindo criar uma 

organização em dois núcleos: um que compreende os espaços colectivos 

de salas e escritório; outro de serviços para apoios da cozinha e lavandaria;

 • Estes dispositivos espaciais permitem isolar a casa do exterior 

envolvente e conferem o sentido doméstico àquele habitar. São espaços 

negativos, resultantes de uma subtracção da matéria, onde o vazio adquire 
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plasticidade e possibilidade de relacionar e prolongar o interior no exterior. 

Nestes casos, a paisagem (ou melhor, o que se vê do interior) não é 

longínqua nem pré-existente, é próxima e, nesse sentido, o contexto é 

quase totalmente desenhado pelo projecto.

4.1.5. Família ‘Claustral-Central’

 • Quer na habitação unifamiliar (Casa Barco Miguel Oliveira e Casa 

Álvaro Amaral) e no equipamento/serviço (Porcel) não existe abertura 

predominante a sul. A orientação decorre grandemente da forma muito 

particular do terreno (em V), e de critérios de abertura para paisagens (mar 

e rio);

 • Os exemplares da habitação e equipamento/serviço constituem-

se como ‘edifício-olho’ (arqueados na procura da paisagem). Reúnem uma 

natureza convexa para o exterior e côncava para o pátio/claustro central;

 • A particularidade da casa Alexandra Ribeiro que resulta da 

mutação de ‘pente’ para ‘claustral-central’, após a construção da Piscina;

 • A continuidade interior-exterior é de leitura longitudinal, que 

permite o olhar em comprimento (com sequências de interior-exterior-

interior-exterior), tecendo relações de inclusão do exterior no interior;

 • O pátio central como ideia, recurso histórico e desejo recorrente 

de experimentação;

 • O claustro é o contraponto, para dentro, da casa que se abre 

para fora. Organiza a distribuição com hierarquias diversas, potencia a 

circunspecção deambulatória, a função esclarecida e a continuidade no 

tempo e no espaço.
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4.1.6. Família ‘Híbrida’

 • Os exemplares apresentados são gerados a partir de processos 

de ‘enxertia’ que reordenam quatro outras famílias: ‘Linear’, ‘L-T’, ‘U’ e 

‘Claustral-Central’, como forma de encontrar nessa desestabilização novas 

respostas espaciais e fontes de transformação.

4.1.7. Organização Programática, Circulação Primária e Acesso, 

Relação Interior-Exterior

 • A organização funcional/distributiva é feita essencialmente por 

agrupamentos de três tipos articulados entre si: colectivo, serviço, privado;

 • Verifica-se uma tendência de imprimir flexibilização do espaço 

(predominantemente no colectivo) no sentido em que a organização, mais 

do que determinar fins, potencie possibilidades;

 • O programa é distribuído e organizado com sentido hierárquico 

evidente e eficaz;

 • Na habitação (unifamiliar e plurifamiliar), o grupo-serviço nunca 

liga directamente com o grupo-privado. Somente no equipamento/serviço 

se verifica uma ligação directa entre aqueles grupos;

 • Na habitação unifamiliar, os quartos e salas estão na sua maioria 

abertos a sul. As excepções registam-se em quatro casas: Eva Miranda, 

Henrique Marçal, Miguel Oliveira e Álvaro Amaral;

 • Na habitação plurifamiliar, o critério predominante que se observa 

é o de remeter para norte as áreas privadas (quartos) e para sul as áreas 

colectivas e de serviço. Este critério não se observa inflexível, tendo como 

excepção o edifício da Várzea, no qual os espaços privados se abriram 

para o interior do quarteirão e os espaços colectivos e os serviços para as 

ruas;
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 • A distribuição programática realiza, nestes sentidos, uma 

interpretação do contexto;

 • Na habitação (unifamiliar e plurifamiliar), a disposição dos 

agrupamentos realiza uma gradação do sentido público para o privado. O 

grupo-colectivo e o grupo-serviço têm relação mais directa com a rua e os 

acessos. O grupo-privado é mais filtrado e resguardado;

 • Em qualquer dos exemplos o acesso nunca é feito através de 

espaços de natureza privada mas sempre pelos de natureza colectiva e 

também, em muitos casos, por uma entrada secundária pelos serviços.

 • Verifica-se, em todos os casos, que as obras propõem uma 

circulação primária simples, clara, escorreita e sintética que, no essencial, 

reproduzem/reflectem a natureza da família a que pertencem;

 • Na família ‘Linear’, o acesso predominante é feito numa das 

extremidades do segmento circulatório (ver desenhos), com excepção da 

Casa das Francesas e do Edifício Administrativo Indelague, onde a entrada 

se situa a meio da linha imaginária que define a circulação interna;

 • Nos ‘L-T’, o acesso principal é realizado na intercepção dos dois 

segmentos circulatórios;

 • Na família ‘U’, o acesso principal varia entre um dos topos do 

braço do ‘U’ (Casa Miguel São Bento), num dos vértices do ‘U’ ou a meio 

do segmento que liga os outros braços;

 • Nos ‘Pente’, o acesso principal realiza-se no braço do meio, com 

as variantes da casa José Luís Nogueira e casa Ricardo Abrantes;

 • Na família ‘Claustral-Central’, a circulação processa-se em torno 

do vazio central, com acesso a eixo na casa Álvaro Amaral e acessos 

laterais, ou excêntricos, nos restantes casos, quer na Habitação quer nos 
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Equipamentos/Serviços;

 • As ‘Híbridas’ apresentam circulações de natureza compósita, 

compatibilizando circulações ‘Lineares’ – ‘L-T’ – ‘Claustrais’.

 • Verifica-se, sem excepções, que a transição ‘fora-dentro’ se realiza 

através de espaços exteriores cobertos;

 • Na habitação (unifamiliar e plurifamiliar), utilizam-se palas e 

varandas que formalizam espaços exteriores cobertos na continuidade 

directa do interior. Observa-se um sentido de hierarquização desses espaços 

exteriores que, em geral, aumentam a sua profundidade (desenhando 

‘alpendres’ cobertos nas unifamiliares) quando se relacionam directamente 

com os espaços colectivos da casa;

 • No equipamento/serviço (Laboratório de Metrologia Abimota e 

Centro Comercial na Baixa) e na habitação plurifamiliar (de modo mais 

evidente nos edifícios Quinta do Alla e Cais de São Roque), a relação e 

transições entre o exterior e a entrada do edifício é feita recorrendo a um 

grande espaço coberto de índole colectiva (‘pilotis’);

 • É na relação interior-exterior que a interpretação do contexto 

assume com maior peso e relevo a concepção do espaço-forma. Este 

parâmetro (interior-exterior) é o tema das visitas que venho realizando com 

as minhas turmas, anualmente, às minhas ‘melhores’ obras. É também 

assunto de uma aula, que tenho leccionado nos últimos anos.

4.1.8. Modulação estrutural-espacial

 • Observa-se, em todos os programas apresentados, uma co-

relação directa que funde numa mesma ‘entidade’, modulação estrutural, 

organização e dimensionamento espacial, construindo também nessa 
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relação o carácter compositivo e a expressão/linguagem arquitectónicas;

 • O sistema estrutural gravítico-tensionado normalmente empregue 

é de dois tipos:

1 – porticado (pilar-viga), com recurso a lajes aligeiradas com 

abobadilhas produzidas pelas indústrias da região, com vãos que 

variam entre três e sete-oito metros, aproximadamente, e metálico, 

com vãos que variam entre vinte e sessenta metros, no caso dos 

edifícios Travocar e Manuel Henriques;

2 – pilar-parede portante, com recurso a lajes de betão armado que 

assentam ora em colunas ora em planos de parede portantes em 

betão. A título de curiosidade refere-se que nas minhas primeiras 

obras de habitação unifamiliar, optei por utilizar, preferencialmente, 

na modulação espácio-construtiva, paredes em betão armado 

maciço para, deste modo, ‘garantir’ menor ‘acção interpretativa’ 

dos clientes.

 No caso da habitação plurifamiliar foi inevitável isolar as diversas 

‘unidades-módulos-blocos’, submetidas a uma análise mais fina, ainda que 

sob os mesmos critérios e parâmetros. Nessa operação encontraram-se 

cinco subcategorias – ‘1 célula’, ‘4 células’, ‘5 células’, ‘6 células’ e ‘variantes’  

– de cuja análise se concluiu:

 • A organização programática confirmou as características e 

conclusões antes enunciadas a propósito dos conjuntos a que pertencem;

 • A modulação estrutural-espacial recorre a um sistema claro e 

simples com vãos entre os três e os sete-oito metros, usando (excepto no 

Edifício Cais de São Roque e Edifício Allianz) o sistema porticado pilar-

viga com lajes aligeiradas de vigotas de betão e abobadilhas cerâmicas 
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produzidas pela indústria da região. Apesar das excepções recorrerem a 

lajes de betão armado maciço (com apoio em pórticos), os vãos continuam 

a apresentar uma dimensão modesta; o recurso a este sistema decorre do 

tipo de cliente a que se destina, dos meios financeiros disponíveis e dos 

objectivos de alcançar melhor isolamento acústico (som aéreo) e melhor 

resistência sísmica;

 • Com excepção dos módulos unicelulares, nos restantes casos 

os acessos (caixa de escada e elevador) cumprem um papel estrutural 

determinante na estática do conjunto edificado, na medida em que se 

constituem como tronco-coluna central resistente;

 • A largura da célula-quarto é utilizada como unidade métrica 

‘reprodutiva’ onde se fundamenta e dimensiona a estrutura e o conjunto 

espaço-colectivo-serviço da fachada oposta;

 • O acesso realiza-se mediante escadas e elevadores de forma 

imediata e próxima ao fogo, que tem uma circulação primária interior curta 

e concisa, que só se alonga no caso unicelular do Edifício Quinta do Alla e 

na excepção-canto do Edifício Allianz;

 • Verifica-se ainda a particularidade do recurso a escadas de dois 

lanços ao baixo – ‘deitadas’ –, para aumentar a profundidade dos espaços 

que confrontam com a fachada nos casos: ‘4 células’ (Edifícios São 

Bernardo, Gato Preto e São Sebastião), ‘6 células’ e ‘canto-variante’ (do 

Edifício Praça do Município Sul) e também do ‘canto-variante’ (do Edifício 

São Sebastião).
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4.2. FAMÍLIAS

 O agrupamento em ‘famílias’ realizou-se segundo um processo 

de generalização e de reconhecimento de semelhanças e parecenças de 

organização/distribuição volumétrica e dos respectivos espaços exteriores 

que conformam e desenham os vários membros da Obra. Encontraram-

se seis modos diversos – ‘Linear’, ‘L-T’, ‘U’, ‘Pente’, ‘Claustral-Central’, 

‘Híbrida’ – o que permite afirmar desde logo que não nasceu qualquer nova 

família que não tivesse já vasta representação na história da arquitectura. 

Verifica-se, por outro lado, que a sequência da produção temporal da 

Obra não estabelece qualquer vínculo ou relação directa do tipo ‘Linear’ 

para ‘Híbrido’, nem tampouco traduz qualquer caminho unidireccional ou 

simplista, onde se desenvolvam quaisquer conceitos de progresso ou 

progressão (este do tipo do mais elementar para o mais complexo). Encontra-

se essencialmente e fundamentalmente um sentido de transformação com 

‘famílias’ comunicantes, interfecundáveis e, assim, contínuas entre si.

 Este carácter de continuidade vem sendo incitado e desenvolvido com 

o recurso a procedimentos projectuais de ‘enxertia’, de ‘retroalimentação’, 

de reordenação sistemática das referências próprias e alheias, o que se 

vem traduzindo na Obra em permutações contínuas, em mutações de 

maior ou menor grau. Resultando, contudo como mais evidente, o carácter 

interfecundável do exercício.

4.3. ENXERTIA, RETROALIMENTAÇÃO E MUTAÇÕES

 Uma obra/projecto é sempre um processo evolutivo19 preparado; 

19 CALABRESE, Omar. Op. cit. p.126.
“Muitas vezes, o modo de explicar as mudanças foi o de, a partir do evolucionismo e do determinismo, 
explicar a mudança como uma série de estados diversos, cada um deles sendo a causa dos outros, 
que seriam dele os efeitos. Em resumo: a diversidade de duas morfologias conexas entre si (...) foi 
sempre explicada em termos de continuidade.”    Idem, ibidem, p.126.
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estabelecendo uma analogia com termos e conceitos próprios da Biologia 

dir-se-ia que algumas das condições prévias encontram-se já no ‘plasma’ 

específico e no epigenoma das ‘células germinativas’: “os componentes do 

problema e os materiais da arquitectura”. A evolução de cada organismo/

projecto está, portanto, sem dúvida, pré-formada, decorre do epigenoma 

que, pela sua flexibilidade, capacidade de alteração20 e resposta mais curta 

às solicitações e sinais do meio (ao contrário da evolução genética que é 

mais lenta, são necessárias muitas gerações para que uma característica 

se generalize) é um importante mecanismo de evolução/adaptação.

 Omar Calabrese considera que qualquer fenómeno tem uma 

morfologia estrutural interna/formal estável. Se nele se introduzirem 

perturbações, variações ou alterações e, ainda assim, mantiver a sua 

identidade, as suas características essenciais permanecem enquanto 

assim forem congruentes no tempo. Daqui se depreende que também as 

estruturas estáveis estão sujeitas a modificações (inevitáveis, naturais e 

necessárias) e que a ‘estrutura’ é, simultaneamente, condição prévia de 

toda a alteração e de toda a estabilização.

 Podemos, por conseguinte, afirmar que estas possibilidades 

previamente estabelecidas permitem (retomando a analogia com a 

Biologia) muitos organismos/hipóteses mas, numa determinada fase do 

seu desenvolvimento, ocorre um processo de ‘metamorfose’ que conduz 

o ‘ser gestante’ a estados subsequentes de evolução. Este adquire então 

forma e configuração relativamente estáveis.

 No vórtice criativo altera-se e reordena-se a ordem de que se partiu 

e propõe-se uma ordem renovada, na medida em que com a nossa acção 

20 Com o epigenoma, as alterações genéticas ocorridas na célula são transmitidas às ‘células filhas’, 
sem qualquer modificação da sequência de ADN.
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desenhamos e formulamos novas estruturas. Nesse processo servimo-

nos das experiências anteriores (próprias e/ou alheias) sobre as quais 

exercemos operações de triagem, das quais retiramos ensinamentos e 

conhecimentos que nos ajudam a entender e a resolver problemas actuais.

 É nesse sentido que Álvaro Siza afirma que a tradição “(...) é um 

desafio à inovação. É feita de enxertos sucessivos.”21 Para resolver novos 

problemas é, portanto, necessário ter memória, é necessário recordar 

para projectar. Também Marti Arís assinala que “(...) o saber arquitectónico 

inscreve e deposita-se mais poderosamente que em qualquer tratado ou 

exégesis, nas próprias obras e projectos de arquitectura, nas quais se filtra 

e permanece velado, ficando resguardado de interpretações redutivas ou 

de aplicações triviais. Esse conhecimento está oculto mas não perdido, 

está cifrado mas não é indecifrável. Para resgatá-lo e torná-lo operativo 

é preciso escavar na obra, manipulá-la e desmontá-la, averiguar como foi 

feita.”22

 Cada novo projecto refere e reformula criticamente o passado, 

trazendo-o e expondo-o (novamente) ao ‘convívio’ das ideias da cultura 

contemporânea. Não o reproduz mimeticamente, mas antes tira partido 

dele como um depósito de formas e conteúdos esparsos, relacionando-

os nos seus múltiplos aspectos e significados com a actualidade. Esta 

operação, que Omar Calabrese apelidou de «deslocamento», consiste em 

“(...) atribuir ao que foi desvelado do passado um significado a partir do 

presente, ou em proporcionar ao presente um significado a partir do qual 

foi desvelado o passado.”23

21 SIZA, Álvaro. Oito pontos. In MORAIS, Carlos Campos (Ed.) 01 Textos. Porto: Civilização Editora, 
2009, p.28

22 ARÍS, Carlos Marti. Op. cit. p.5 [tradução livre do autor a partir do texto original castelhano]

23 CALABRESE, Omar. Op. cit. p.193.
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 A ‘crise’, a dúvida, a experimentação e a indeterminação no 

decorrer do processo criativo tende a eliminar as turbulências, as 

flutuações, as desestabilizações e distopias24, adoptando um sistema 

ordenado que se mantenha congruente face a perturbações futuras. Ainda 

assim, o projecto/obra é precisamente produto desse ‘jogo’ incerto entre 

a ordem – e as variadas possibilidades de ordenação – e a desordem, 

entre a desorganização e a (re)organização permanentes. Não obstante 

a incerteza e as condicionantes, o arquitecto deve estar sempre pronto 

para formular novas ideias sobre as condições/enunciados de base de que 

parte. Para isso tem necessidade de renovar constantemente a sua busca/

procura, que compreende vários ensaios ou tentativas. É, na essência, 

um processo onde se executam múltiplas operações exploratórias e 

indagatórias, utilizando as estruturas disponíveis, os esquemas ‘sabidos’ 

e as habilidades operativas já dominadas. Poder-se-ia dizer que a busca 

familiariza, não com a obra em si, mas com as suas possibilidades. No 

arquitectar, antes de se possuir um objectivo claro e definido do que se 

pretende, o que se vê nitidamente é como a obra não poderá ser.

 Esta questão coloca também o problema da retroalimentação na 

actividade mental e criativa – através do desenho –, processo contínuo 

no qual se transportam ‘matérias’ de um lado para outro com o objectivo 

de transformar a sua natureza e de as converter em causas geradoras e 

alavancadoras do próprio dinamismo projectual.

 A retroalimentação, definida entre a “(...) abertura e o fecho, o 

princípio e o fim, o andar para trás e andar para a frente, constitui (...) [um 

importante] e um recorrente princípio de unidade e organização.”25 Para 

24 N.B. O termo distopia foi aqui empregue no sentido da localização anormal de algum elemento 
ou órgão.

25 DIAS, Dália. Ritmo e dissidência: uma experiência de escrita, p.144. In AA.VV. Cultura: 
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ilustrar este argumento socorremo-nos da “(...) metáfora desenvolvida a 

partir da figuração do caranguejo, [que] representa não apenas a paradoxal 

arquitectura (...)”26 deste processo (o andar para trás para andar para a 

frente), mas também o próprio movimento do acto reflexo do arquitecto 

“(...) que lê o registo das suas memórias (...)”27 e bebe as lições da história, 

rescrevendo assim o seu frágil arquivo, “(...) lendo e relendo-se num 

movimento regressivo (...)”28 e progressivo constante do seu fazer. 

 Segundo Jorge Spencer, “(...) cada arquitecto, em função da sua 

própria experiência, possui um conjunto de (...) “soluções tipo” (...) das 

quais, em determinados momentos, se pode socorrer”29. Este reportório 

incorpora aspectos fundamentais, referências tipológicas, princípios 

sedimentados, aperfeiçoados e desenvolvidos pelo próprio ou por outros 

ao longo da história e que, nesse sentido, lhe merecem “(...) a confiança de 

quem já os testou em situações semelhantes.”30

 Também Manuel Tainha refere que “(...) o aprovisionamento 

de materiais recolhidos, a propósito ou a despropósito, da observação 

constante, selectiva e estrategicamente determinada pela motivação 

do sujeito (arquitecto), da realidade que nos cerca”31 é extremamente 

importante. Diz-nos ainda que um “(...) arsenal largamente provido desses 

materiais é o melhor pão para a imaginação criadora.”32 Embora reconheça 

Metodologias e Investigação. Lisboa: Ver O Verso Edições Lda. 2009. 

26 Idem, ibidem.

27 Idem, ibidem.

28 Idem, ibidem.

29 SPENCER, Jorge. Aspectos Heurísticos dos Desenhos de Estudo no Processo de Concepção 
em Arquitectura. Lisboa, 2000, p.113. Dissertação para Doutoramento em Arquitectura apresentada 
à Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa.

30 Idem, ibidem.

31 TAINHA, Manuel. Arquitectura em questão. Lisboa: AEFA - UTL, 1994, p.124

32 Idem, ibidem.



322

o papel e a importância da inspiração na génese da ideia arquitectónica, 

adverte, porém, que aquela supõe “(...) um trabalho anterior, árduo, operário, 

e por vezes chato, o qual não se reduz apenas à recolha e manipulação

actual de dados relacionados directamente com o problema a resolver 

(...)”33.

 As referências – tipológicas ou outras –, as reservas disponíveis 

e já experimentadas, não se encerram em compartimentos estanques, 

interrelacionam-se entre si, favorecendo o aparecimento de variações ou 

mutações que se traduzem na criação de elementos híbridos ou mestiços 

que, mesmo partindo de uma base consolidada, criam novas possibilidades 

diferenciadas do todo e da(s) parte(s). Tal parece ter levado Marti Arís a 

constatar que a arquitectura tanto “(...) pode expressar-se na pureza e 

na unicidade da regra, como na fertilidade das suas múltiplas e impuras 

conjugações.”34 No caso destas últimas, a sobreposição, a mestiçagem, 

a hibridização ou mistura constituem procedimentos peculiares e 

incontornáveis do processo criativo.

 Um sistema de ordenação define-se, por princípio, pela estabilidade 

das suas regras, pela permanente ‘reprodução’ invariante que perpetua sem 

descontinuar, digamos assim, o mesmo ‘genótipo’. Todavia, a introdução 

acidental ou consciente de variações ou mutações – processo de enxertia 

– inscrevem uma nova invariação no código genético do ‘corpo’ a que 

pertencem (unidade na diversidade).

 O processo de enxertia, ao introduzir uma parte noutra, do mesmo 

género ou de géneros diferentes, para que se unam e se desenvolvam 

33 Idem, ibidem, p.123.

34 ARÍS, Carlos Marti. Op. cit. p.58. [tradução livre do autor a partir do texto original castelhano]
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como se fossem uma só e criem outra parte ou todo, continuando a 

viver e a desenvolver-se com vista à melhoria da condição anterior, 

desencadeia novas possibilidades que abalam a ordem anterior, mas 

que progressivamente se vão sedimentando até alcançarem uma nova 

estabilidade.

 A compreensão e a percepção das correspondências morfológicas, 

das razões complexas que se estabelecem ente os actos de organização 

e estruturação, a consciência das dualidades (dentro/fora, simetria/

assimetria, etc.), dos limites, dos meios e da matriz de que se parte, geram 

a capacidade para subverter as ordenações existentes e inventar outras 

novas. Também Ana Leonor Rodrigues nota este dado curioso: “(...) quanto 

melhor se conhece o sistema ordenado (...), quanto mais em harmonia 

e sujeitos às suas leis nos encontrarmos, mais temos a possibilidade de 

baralhar os dados, incluir novos genes estrangeiros que reorganizam, à 

medida do nosso desejo, entidades anteriormente existentes.”35 Poder-

se-ia dizer, em sentido inverso, que quanto melhor compreendermos as 

‘desordens’ subtis de uma obra ou conjunto de obras, melhor percebemos 

os acontecimentos essenciais que encerram.

4.4. RELAÇÃO DE ABERTURAS POR QUADRANTE – O CONTEXTO SOL

 A obra encontra-se num território com características relativamente 

semelhantes e limites circunscritos, que desenham um polígono irregular 

com vértices em Aveiro, Albergaria, Águeda, Anadia, Mealhada e Figueira 

da Foz, com uma excepção pontual em Francelos, Vila Nova de Gaia. Está 

portanto confinada a uma localização geográfica muito precisa e limitada. 

35 RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p.210.
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É um território genericamente caracterizado por um povoamento disperso 

e mistura funcional – habitação e indústria –, dispersão que, em alguns 

casos, se está a transformar em continuidade construída ao longo das vias 

– estradas –, que começa a ligar localidades antes separadas por campo: 

não existe ‘muralha’ que esclareça os limites da cidade e do campo. 

 A fealdade edificada de certas porções deste território imprimiu 

a algumas obras uma obliquidade poliédrica, materializada nas janelas 

‘ladroneiras’; estrábicos esgares reflexivos daqueles contextos. Essas 

recorrências ‘sígnicas’ ou traços identitários constituem também 

reinterpretações das muxarabiês árabes, dos mata-cães medievais, das 

oriel windows e dos ‘olharacos’ do Whitney Museum, de Marcel Breuer. 

Artifícios que criam, no interior, um espaço intimista, que elegem, enquadram 

e, nesse sentido, criam a paisagem.

 O conjunto da obra entretece com a natureza – com o contexto 

Sol – um dos seus mais importantes princípios de ordem, como se vem 

afirmando e provando. Resultou portanto natural analisar o modo da sua 

materialização, em termos matemáticos, para afastar qualquer dúvida 

científica.

 Da análise da relação de aberturas por quadrante, nos alçados, 

verifica-se o seguinte:

 • Na Habitação Unifamiliar encontramos, nos alçados sul, 54,10% 

das aberturas totais realizadas. Aberturas essas protegidas sob palas 

calculadas com base em métodos rigorosos que foram fornecidos pelo 

Arquitecto José Quintão, conforme consta no capítulo Sol; que garantem 

nos envidraçados sol (quando o há) no Inverno e sombra no Verão. O 

que se traduz por ganhos térmicos ou sombreamentos conformes com as 

necessidades de cada estação, de forma ‘passiva’ (sustentável como hoje se 
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nomeia), que vem conferindo e contribuindo para desempenhos energéticos 

do tipo A ou A+. Estes critérios ou princípios de disposição permitem maior 

economia de meios e de recursos, maior sustentabilidade no tempo. Essa 

orientação predominante das aberturas possibilita ainda receber no edifício 

a maior variabilidade da luz que esse quadrante faculta: permite que se 

possa ver o nascer do dia e o pôr-do-sol no Inverno e a sombra da manhã 

e da tarde no Verão. As restantes aberturas, mais pontuais e circunspectas, 

distribuem-se em percentagens semelhantes pelos restantes quadrantes: 

12,89% no norte; 14,18% no nascente; 18,83% no poente. Ao poente e ao 

nascente vêm cabendo geralmente as janelas ‘ladroneiras’ – quadros de 

paisagem –, somente porque é desses lados que (nos lugares da minha 

intervenção) se situam a cadeia montanhosa do Caramulo, o Bussaco, o 

Atlântico ou os vales dos rios Águeda e Cértima.

 Conclui-se, portanto, que esta disposição conveniente é uma 

‘ordem natural’ sujeita – no caso a caso – a critérios objectivos, adequados 

e inspiradores da forma e dos seus princípios, no sentido de lhe induzirem 

carácter congruente para enfrentarem o tempo longo;

 • Na Habitação Plurifamiliar, as conclusões são, no essencial, 

próximas. As maiores variações percentuais registam-se no quadrante 

norte, que apresenta 32,01% de aberturas, e nos alçados poente, onde 

os valores descem para os 5,79%. Estas variações verificam-se pelo facto 

de, geralmente, a habitação unifamiliar estar desenvolvida em ‘banda’, ao 

longo de arruamentos, o que vem determinando que, por mero acaso, sejam 

os alçados poente e nascente os de empenas de encosto – logo ‘cegos’. 

Daí o aumento percentual das aberturas para o quadrante norte (quando 

comparado com o registado na unifamiliar); mas, ainda assim, claramente 
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inferior ao do quadrante sul que continua em posse da maioria – 52,19%.

 • No Equipamento/Serviço ocorre uma distribuição mais equitativa 

de aberturas por quadrante: 25,45% no norte; 23,05% no sul; 31,42% no 

nascente; 20,08% no poente.

 Note-se, no entanto, que estas percentagens registam estes valores 

em grande medida pela influência do peso proporcional que neles exerce 

o Edifício Aeminium; que sendo uma obra de ‘tenra juventude’, formalista, 

resultou numa excessiva e descontrolada abertura a nascente e a poente.

4.5. ORGANIZAÇÃO – ASSIMETRIA, CENTRALIDADE/ LONGITUDINALIDADE 

E POLIVALÊNCIA CAMALEÓNICA

 Ao humano parece associar-se uma certa ‘obcessão’ pelos 

problemas de simetria, associados ao equilíbrio, à harmonia, à modulação 

e, de um modo mais flagrante, à sua própria organização fisiológica. Neste 

sentido, também as ordenações referidas aos processos arquitectónicos 

estão “(...) directamente relacionadas com a nossa fisicalidade”36, enquanto 

resultado da projecção (consciente ou inconsciente) do eu na própria obra. 

Contudo, esta prática tem também por base, como aliás noutras acções 

humanas, um conflito dialéctico entre simetria e assimetria, talvez porque, 

como Gillo Dorfles refere, o homem seja em determinados casos “(...) 

levado a valer-se do assimétrico, para superar a sua condição simétrica 

(...).”37

 Actualmente observa-se uma tendência generalizada para o 

36 RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p.212.

37 DORFLES, Grillo. Elogio da Desarmonia. Lisboa: Edições 70, 1998, p.69.
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desrítmico e para o dissonante, num claro contraste com aquelas que, 

no passado, eram “(...) consideradas leis áureas.”38 Verifica-se uma 

emancipação do ‘eucentrismo’39 – no sentido da simetria fisiológica do 

eu –, do respeito pela centralidade e pelo equilíbrio simétrico, para lograr 

uma criatividade mais liberta de obstáculos e constrangimentos. Em boa 

verdade, o ‘repouso de espírito’ e a segurança que a simetria aparentemente 

transmite pode, por vezes, como dizia Schinkel, “(...) surgir como resultado 

de uma ordem mal interpretada.”40 Não obstante, no entendimento de Mies 

van der Rohe, essa não era a questão fundamental, tendo a propósito 

referido: 

 “Tanto posso fazer um edifício simétrico como um edifício 

assimétrico, esse é o problema. Alguns pensam que um edifício tem de 

ser assimétrico: o que não é o meu caso. Talvez estejam fartos de tudo 

e por isso procurem algo que seja diferente. Lembro-me de ter feito uma 

solução simétrica e de nessa altura me terem dito: agora temos de aprender 

novamente que a simetria pode existir. Mas a simetria era a solução mais 

sensata; nem sequer era o caso de eu gostar ou não particularmente dela. 

Era a solução sensata para aquele fim. Não hesitei em adoptá-la. Penso 

que essa discussão é apenas mais uma especulação estética. Não ligo 

nada a esse tipo de discussões.”41

 No meu caso, não tenho por norma utilizado a simetria como 

princípio ordenador42 na minha arquitectura, mas tal não representa ou 

38 Idem, ibidem, p.106.

39 Cf. ARNHEIM, Rudolf. The Power of the Center. Berkeley: University of California Ress, 1982.

40 SCHINKEL,Karl Friedrich cit in RODRIGUES, José Miguel. Op. cit. p.366.

41 ROHE, Mies van der cit in RODRIGUES, José Miguel. Ibidem, p.364.

42 A simetria a que nos referimos não é, como é óbvio, a “(...) simetria à maneira de Vitruvius, isto 
é, como resultado de um princípio proporcional que garante a correspondência entre as partes que 
compõem o todo, mas antes à simetria axial.”    RODRIGUES, José Miguel. Ibidem.
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significa qualquer reserva ou recusa na sua aplicação. Simplesmente a 

assimetria tem-se revelado a solução mais sensata e adequada aos 

contextos com que me tenho confrontado. A questão estética daí resultante 

não tem qualquer peso.

 A assimetria presente nas minhas obras não é, portanto, resultado 

de motivos casuais ou ocasionais, do aceitar de uma eventualidade ou 

da introdução deliberada de um ‘factor desiquilibrante’, de distorções 

na euritmia dos edifícios para assim obter um efeito peculiar específico, 

coincide antes com uma vontade precisa e consciente, pré-determinada 

(mas não apriorística) e programada nesse sentido. Como Grillo Dorfles 

refere, “(...) muitas vezes é mesmo uma escolha ordenada que determina 

uma condição (...) de assimetria.”43

 A minha obra não promove uma centralidade ‘clássica’, no sentido 

em que não possui um centro fixo que estabeleça um sentido organizacional, 

com excepção de duas obras – a Casa Barco Miguel Oliveira e a Casa 

Álvaro Amaral –, nas quais o centro é o elemento fundador que, através 

da sua ‘irradiação’, ordena virtualmente aquelas disposições espaciais, 

coadjuvado pelos efeitos que aquele foco de luz solar nelas introduz.

 Existem outros exemplares – Casa Filipe Riobom, Casa Ana 

Luísa Roque, Casa Osvaldo Marques, Casa Miguel São Bento e Casa 

Henrique Marçal –, que apesar de possuírem um elemento claustral, 

aquele ‘apontamento’/ momento de centralidade é contrabalançado com 

desenvolvimentos longitudinais que proporcionam amplas vistas para as 

paisagens envolventes das serranias, do mar ou de vales de rios, como de 

Exceptuam-se o Edifício Aemininum, o Jazigo e o Suporte para a Exposição da Anuária. Os dois 
últimos, não constando na parte II – Obra, foram remetidos para os Anexos 2 e 3, respectivamente.

43 DORFLES, Grillo. Op. cit. p.105.
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resto também ocorre nas primeiras. Quer num caso quer noutro, ao espaço 

central (claustral) associa-se complementarmente um sentido espacial 

longitudinal.

 Quanto às restantes, verifica-se um forte pendor policêntrico que 

se pode ler nos múltiplos pátios, interstícios, avanços e recuos que as 

construções materializam.

 Numa obra as alterações ocorrem normalmente num ‘tempo longo’, 

afectando as regras e os pressupostos iniciais (razão de ser original), 

estabelecidas num tempo contextual próprio, repercutindo-se naturalmente 

no interior de uma estrutura com lógica específica onde se colocam em 

jogo modos de funcionamento, relações estruturais, de simetria e de 

assimetria, específicas. O seguir de uma regra no projecto (ainda que seja 

a ausência de regra), sujeita-o sempre a constrangimentos, a uma prisão 

(in)visível que, no confronto com o tempo cronológico, restringe as suas 

possibilidades de se adaptar a novas necessidades e usos espaciais ou do 

contexto.

 Perante este problema, que é o da congruência da obra no tempo, 

venho desenvolvendo na minha prática a polivalência ‘camaleónica’ da 

arquitectura para que esta, tal como aquele animal que altera a cor da sua 

pele, seja capaz, com flexibilidade e abertura suficientes, de ‘sobreviver’ 

e passar ‘despercebida’ à acção predatória do tempo e do uso. Trata-se 

portanto, em certa medida, de um mecanismo de defesa natural.

 A polivalência ‘camaleónica’ pode ser vista com desconfiança e 

cepticismo por aqueles que a leiam como uma prática que encerra em 

si falsidade, sem coerência ou consistência suficientes porque permite 

várias facetas e pode, com alguma facilidade, ser alterada segundo o que 

melhor convém. Não é, todavia, disso que se trata. A sua predisposição de 
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abertura, de adaptabilidade e de aceitar alterações sem rigidez apriorística, 

permite uma melhor eficiência e capacidade de superar as adversidades, 

os obstáculos e as inadaptações que o tempo possa trazer.

 A arquitectura constrói ‘cenários’ para as actividades humanas nela 

se desenrolarem, mas os actores, os papéis e os próprios cenários mudam 

inexoravelmente. Assim, como os usos e as apropriações dos espaços 

mudam, é importante eleger soluções que não os tornem excessivamente 

estanques. Tal exige do arquitecto um trabalho e esforço suplementares no 

acto de projectar perspectivas possíveis e de antever eventuais alterações 

de hábitos e vivências.

 O recurso a planos deslizantes na habitação unifamiliar, que tanto 

podem confinar em isolamento como conectar espaços, dobrando-os ou 

desdobrando-os em continuidade relacional, exemplifica essa qualidade 

camaleónica, que se concretiza em variações dimensionais e numa 

multiplicidade de possibilidades de ocorrência e uso. No caso da habitação 

plurifamiliar e equipamento/serviço, a modulação estrutural assume essa 

função. O módulo estrutural-espacial base de que se parte, preponderante 

na composição arquitectónica, permite flexibilidade, variações distributivas, 

tipológicas e outras possibilidades de organização, para se adaptar a 

futuros utilizadores ainda incógnitos, sem rosto e sem necessidade ainda 

definidas.

 O critério é, pois, o de considerar a organização espacial, mais do 

que determinante de fins, potenciadora de (múltiplas) possibilidades.



331

4.6. ESPAÇO-ESTRUTURA

 “As palavras não pesam, não estão sujeitas às leis da gravidade, 

às quais os materiais da Arquitectura estão submetidos inexoravelmente.”44 

“Quer isto dizer que a total liberdade criadora tem, porém, os limites do 

material onde se exercita. A arquitectura de nuvens pode ser uma ideia, 

pode ser uma obra literária ou plástica, mas não pode ser Arquitectura.”45

 De que maneira, com que princípios, então, estruturar/organizar o 

espaço/forma e a matéria física que os constroem (mantendo-os em/de pé) 

de modo durável, consistente e congruente no tempo longo?

 Resulta para muitos que no conhecimento científico – particularmente 

no da Física – encontrarão arquitectos ou alunos o ‘ramo’ onde pousar a 

sua criatividade, no que a este aspecto concerne. A Física (do grego physis 

“natureza”) faculta o conhecimento teórico da natureza e dos respectivos 

fenómenos. Tem, mais especificamente, nos seus ‘galhos’ da Estática (que 

estuda as forças que se equilibram), da Dinâmica (do grego “forte”, que 

estuda a relação entre as forças e os movimentos por elas produzidos) 

e da Mecânica dos Fluídos (que estuda os efeitos de forças em fluídos e 

os reflexos da sua transmissão) os conhecimentos científicos que reporto 

como essenciais ao projecto de arquitectura (no sentido que aqui se vem 

falando – construir arquitectura durável e consistente para efrentar o tempo 

longo)46.

44 BAEZA, Alberto Campo. Op. cit. p.27. [tradução livre do autor a partir do texto original castelhano]

45 RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p.210.

46 Relacionado com este aspecto afirmo não considerar necessário ensinar alunos de arquitectura 
a calcular as estruturas, como em alguns casos se faz. Penso, isso sim, que é necessário ensinar a 
concebê-las de modo conexo e simultâneo com o projecto arquitectónico. Neste sentido, o ensino 
da arquitectura, mais do que pretender obter do aluno a quantificação da estrutura, deverá transmitir 
o conhecimento teórico de base da Estática, da Dinâmica e da Mecânica de Fluídos (adequado, 
evidentemente, aos fins que visa) por modo a apetrechá-lo duma ‘intuição construtiva’, dum 
‘sentimento ou dum sentir estrutural e físico’ dos fenómenos, dos equilíbrios/desequilíbrios, das 
relações de força, dos movimentos e dos efeitos que transmitem, produzem ou recebem.
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 Para Campo Baeza o essencial da questão reside tanto na Estrutura, 

na Construção, como na “disposição” das partes na hora de concebê-

las, segundo uma concepção unitária, onde intervêm todos os temas. 

“Não poderia ser de outra maneira.”47 Afirma complementarmente aquele 

autor que nunca será demais “(...) insistir em que não se pode conceber a 

arquitectura estritamente da forma, esperando que venham outros, depois, 

fazer com que se aguente, como se dum exercício de ortopedia se tratasse.”48 

A questão da estrutura não se circunscreve, contudo, para aquele autor, 

somente ao âmbito das relações ou da coordenação interdisciplinar do 

projecto: a estrutura é, fundamentalmente, o estabelecimento do sentido de 

ordem do espaço, não se restringindo à mera transmissão das cargas ao 

solo. Este é um princípio que tem sido observável “(...) durante a história, 

tema central e chave da própria arquitectura.”49

 Porém, a “concepção unitária”, onde intervêm simultaneamente 

todos os temas e partes, “na hora de concebê-las”, permite e exige o 

necessário e complementar ‘trânsito’ de sentido inverso dessa mesma 

direcção do projecto, ou seja, o espaço é (também), fundamentalmente, o 

estabelecimento do sentido de ordem da estrutura. É neste entendimento 

– de ‘via com trânsito em todos os sentidos’ –, onde modulação estrutural 

e espacial/formal estão intimamente ligados, definem-se, fundem-se e 

condicionam-se reciprocamente (no caso a caso e nas suas circunstâncias 

específicas), que tento desenvolver o meu oficiar arquitectónico.

 A afirmação, e o reconhecimento, de que o peso da matéria física 

47 BAEZA, Alberto Campo. Op. cit. p.73. [tradução livre do autor a partir do texto original castelhano]

48 Idem, ibidem.

49 Idem, ibidem, p.79.
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com que se constrói a arquitectura submete-as, inexoravelmente, às leis 

da gravidade tem-me conduzido a não as colocar – matéria e arquitectura 

– numa posição instável, na medida em que esta posição reduz-lhes, 

obviamente, a sua capacidade de resistir no tempo.50 Este princípio de 

ordem ‘estável’/gravítica não é contudo (ainda assim) um a priori, mas sim 

um a posteriori, na medida em que a ‘estabilidade’ é extremamente mais 

económica, admite previsões mais simples e, por isso, comportamentos 

mais seguros e prolongados no tempo. O que se vem traduzindo na minha 

obra (no caso a caso) “pela escolha de um sistema estrutural económico”51, 

com vãos de dimensão geralmente modesta e sentidos de ‘obediência 

gravítica’ claros e eficazes.

 Como potenciar então convenientemente o futuro indeterminado?52 

Conduzirá o caminho que parte das ‘hipóteses prováveis’ às ‘hipóteses 

50 Sobre este aspecto, Marcos Acayaba afirma que: “Todo material é bom, no lugar certo, trabalhando 
certo. É a questão de você considerar o material como um ser do seu universo, que participa do 
mesmo tempo, do mesmo mundo que você. Temos que considerá-lo com o maior respeito, não 
colocá-lo numa situação ridícula. Essa é a minha visão. Acho que o material só tem vida plena quando 
trabalha. O material que estou usando, com toda a consideração, tem que trabalhar plenamente. 
Uma maneira de você pensar a beleza, é isso. Aquele lugar onde nada sobra e nada falta. Agora, 
tem material que eu não usei ainda, tomara que eu tenha chance de usar.”
ACAYABA, Marcos. In Caramelo, nº3. São Paulo: Editoria Caramelo, 1991, p.12.

51 Atende-se, por analogia, ao que afirma José Miguel Rodrigues, obviamente noutro âmbito: “(...) 
todo o desperdício, seja de energia, seja de matéria, é por isso combatido. Em contraposição, toda 
a economia de recursos é procurada.
Este aspecto, aparentemente e na prática fácil de compreender, nem sempre parece ter sido tão 
facilmente assimilável no dia-a-dia da arquitectura. Quantos esforços estruturais desnecessários 
(consolas e balanços para fazer alarde das possibilidades da técnica), quantos metros quadrados de 
mármore, quantos milímetros de espessura de madeiras exóticas, quantas torções desnecessárias 
e formalistas, quanta aplicação de revestimentos inúteis, quanta energia despendida (por mão-de-
obra explorada) na execução de pormenores disfuncionais, quanto esforço envolvido para que “tudo 
fique à face”, foram já dispendidos em milhares de construções inconsequentes.”    RODRIGUES, 
José Miguel. Op. cit. p.359.

52 Refiro novamente o gracejo e o alerta de Joaquim Vieira: “Fazer futurologia é muito difícil, 
especialmente se for sobre o futuro, como disse o cientista.”
VIEIRA, Joaquim. Notícias sobre o desenho em 2025. In AA.VV. Os Desenhos do Desenho, nas 
Novas Perspectivas sobre Ensino Artístico. Porto: Faculdade de Psicologia e de Ciências da 
Educação - Universidade do Porto, 2001, p.105.
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necessárias’?

 Estas são questões sem resposta inequívoca ou definitiva que o dia-

a-dia do meu oficiar, do meu tactear, vem enfrentando com alguma ironia, 

incapacidade, mas também perseverança. Pode-se, contudo, pensar por 

analogia (usando o “guarda chuva interdisciplinar”) em alguns aspectos de 

certa forma relacionados com esse delicado assunto:

 “(...) é sempre necessário acabar por aceitar a experiência da 

probabilidade. Há lugar para um positivismo do provável, na verdade 

bastante difícil de situar entre o positivismo da experiência e o positivismo 

da razão. (...) Há que não continuar a assimilar o provável ao irreal. (...) 

Talvez se possa mesmo falar de uma causalidade do provável. (...) O tempo 

encarrega-se de realizar o provável, de tornar efectiva a probabilidade. 

(...) Não é porque as probabilidades são expostas habitualmente como 

ocorrências que o fenómeno que elas designam deve acontecer.”53

 Ainda assim (fundamentalmente por razão de todo o indeterminismo 

inerente ao ofício e à dificuldade em perceber as consequências futuras 

dos projectos e das obras), propugno por uma disposição arquitectónica 

conveniente – ordem –, eficiente e eficaz. Com princípios de contextualização 

(e entendimento poético) no ‘natural’ – que se vem traduzindo no 

entretecimento do arquitectar com o Sol e no sentido gravitacional ‘estável’, 

firme e consistente da construção – e nos sentidos hierárquicos claros, 

potenciadores, polivalentes e ‘camaleónicos’, que se tenta imprimir à 

organização espacial.

 Concluo que a ordem arquitectónica persegue (em vão) tempo, 

beleza e existências várias. 

53 BACHELARD, Gaston. O Novo Espírito Científico. São Paulo: Abril Cultural, 1978, p.84-85.
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5.  O EXERCÍCIO DO PROJECTO E O DESAFIO DA (NÃO) 
CONSTRUÇÃO METODOLÓGICA
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“Não há dúvida de que a ciência foi, durante os últimos dois 

séculos, o principal referente epistemológico. Pelo facto de 

que as descobertas científicas da era moderna se contam 

entre as principais conquistas do pensamento, não autoriza 

a considerar que a investigação científica seja o passo 

obrigatório de toda a possível forma de conhecimento. Não 

se trata de desligitimar o discurso da ciência, reduzindo-o a 

pura racionalidade instrumental, tal como pretendem alguns 

pensadores actuais, mas reconhecer em toda a sua amplitude 

e complexidade o território do saber humano.”1

 É hoje evidente o esgotamento do modo que, durante séculos 

de domínio da ciência moderna, sustentava o ‘mito’ do método científico, 

o padrão dominante do racionalismo, recusando e afastando formas de 

conhecimento externas aos limites por ela definidos e impostos.

 O ‘novo’ espírito científico estabeleceu uma ruptura contundente 

com aquele racionalismo fechado e linear, propugnando ao invés um 

Racionalismo Aberto e Crítico2, sensível às interpelações do real, sempre 

volúvel e em constante alteração.3 Trata-se de um racionalismo de base 

essencialmente crítica que, no desafio de conhecer, opera um pensar 

relacional, vigilante perante a razão indolente e os reducionismos, com 

1 ARÍS, Carlos Martí. El Arte y la Ciencia: dos modos de hablar con el mundo. Texto policopiado 
apresentado no Congresso Il Progetto Architettonico. Roma, 1998 [tradução livre do autor a partir do 
texto original castelhano]

2 Para aprofundamento desta questão ver: BACHELARD, Gaston. O Novo Espírito Científico. São 
Paulo: Abril Cultural, 1978  e CARVALHO, Alba Maria Pinho de. O exercício do ofício da pesquisa e 
o desafio da construção metodológica. In AA.VV. Cultura: Metodologias e Investigação. Lisboa: Ver 
O Verso Edições Lda. 2009.

3 “Por mais redundante que possa ser, não custa lembrar que as verdades científicas são verdades 
humanas e não divinas, isto é, são aproximações sucessivas em relação à realidade, necessariamente 
precárias, e sujeitas obrigatoriamente à sua fatal reconsideração. Isto é, cada verdade científica 
é somente uma descrição mais precisa da realidade em relação à anterior.”    KATINSKY, Júlio 
Roberto. In SANTILLANA, Giorgio. The role of art in the scientific renaissance. São Paulo : USP, 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 1981, p.7.
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vista a melhor desvendar e se ‘adentrar’ na complexidade do real.

 Segundo Alba de Carvalho4, o Racionalismo Aberto e Crítico funda-

se nos seguintes princípios norteadores:

 • na construção processual do conhecimento, que se faz segundo 

um percurso infinito de aproximações, num processo sempre aberto, na 

convicção de que a realidade, no seu movimento incessante e na sua 

complexidade é sempre mais rica que qualquer conhecimento que se possa 

construir ou sistematizar; 

 • na perspectiva da incerteza na busca do conhecimento, rompendo 

com o paradigma da ciência moderna que cultivava a certeza;

 • na complexidade, a exigir transdisciplinaridade5 e articulação de 

saberes e a conjugação de disciplinas para a superação de parcialidades, 

fragmentação e isolamentos. Como as tramas da realidade são complexas, 

é necessária a interlocução de matrizes, numa tessitura reflexiva que articula 

aportes de outros domínios do saber, ampliando e alargando assim os seus 

horizontes e clarificando os caminhos em resposta às infinitas conexões e 

possibilidades com que se confronta. O diálogo entre as diferentes vertentes 

analíticas pressupõe um pensar complexo para trabalhar a pluralidade de 

perspectivas.

 Nesta perspectiva epistemológica renovada, o rigor criativo implica 

liberdade metodológica de constituir e construir caminhos, sabendo 

4 CARVALHO, Alba Maria Pinho de. O exercício do ofício da pesquisa e o desafio da construção 
metodológica, p. 125. In AA.VV. Cultura: Metodologias e Investigação. Lisboa: Ver O Verso Edições 
Lda. 2009.

5 Segundo Edgar Morin, para haver uma verdadeira transdisciplinaridade “(...) é preciso que as 
disciplinas sejam articuladas e abertas sobre os fenómenos complexos (...) Também é necessária 
uma teoria – um pensamento – transdisciplinar, que se esforce para abranger o objecto (...), 
simultaneamente contínuo e descontínuo, da ciência: a physis.” MORIN, Edgar. O Paradigna 
Perdido: a natureza humana. Lisboa: Publicações Europa-América, [s.d.], p.208.
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apropriar-se das potencialidades e da pluralidade de vias, instrumentos e 

recursos. Significa, em síntese, encarnar uma racionalidade aberta e crítica, 

liberta de rigidez, fundada no diálogo transversal de conhecimentos, sem 

amarras de hierarquias classificatórias e excludentes e sem a suspensão e 

marginalização de saberes anteriormente levada a cabo.

 É precisamente neste sentido que surge a questão do trânsito/ 

movimento pendular entre a arte e a ciência. Como bem sabemos, estes 

dois domínios da ‘árvore do conhecimento’ destacam-se como campos de 

descobertas e revelação, porém, aparentemente possuem lógicas distintas 

de criação e de ideação. “A ciência aprende-se com princípios e a arte com 

exemplos.”6 Este aforismo atribuído a Antoni Gaudí, apesar de simples e 

sintético na sua formulação “(...) reconhece as diferenças essenciais entre 

ambos os modos de conhecimento. A investigação científica propõe definir 

enunciados abstractos de carácter geral que possam incidir de um modo 

prático sobre o mundo físico e material. A indagação artística, por seu 

lado, persegue objectos concretos e singulares capazes de nos projectar 

novamente para o mundo das ideias. Os princípios, e as teorias neles 

baseadas, definem o eixo central do discurso científico. Os exemplos e as 

operações de transformação que a partir deles desencadeiam, constituem 

o eixo central da elaboração artística.”7

 Contudo, não obstante as suas diferenças, muitos são os autores 

6 GAUDÍ, Antoni cit. in ARÍS, Carlos Marti. Op. cit. [tradução livre do autor a partir do texto original 
castelhano]

7 ARÍS, Carlos Marti, ibidem [tradução livre do autor a partir do texto original castelhano]
“Enquanto que a ciência trata de explicar o mundo, a arte trata de o compreender. Compreender 
significa abarcar, envolver, compenetrar-se. E quando se adopta essa disposição compreensiva, 
deixa de colocar-se como objectivo a busca de uma verdade absoluta e inapelável. O qual não 
significa que haja renúncia alguma à exploração do mundo e ao conhecimento do meio. Apenas que, 
além do conhecimento explicativo baseado no pensamento lógico, existe também um conhecimento 
compreensivo baseado no pensamento poético.”    Idem, ibidem.
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que, recusando este modo fragmentado de entender o conhecimento 

e quebrando os estereótipos e barreiras em que se haviam encerrado, 

salientam e evidenciam os vínculos que existem entre ambos e o seu imenso 

potencial de relação. Como a imaginação crítica deve ser uma condição 

básica para qualquer tarefa de investigação científica, também a precisão e 

a lógica rigorosa de um problema matemático são importantes para as obras 

artísticas, em particular, como é óbvio, para a arquitectura. Arís refere que, 

assim como o “(...) científico não renuncia à intuição (no sentido etimológico 

de intueri, “observar com atenção”), considerando-a como uma capacidade 

obtida exercitando a faculdade da concentração e observação, tampouco 

o artista pode prescindir da reflexão que necessariamente conduz o desejo 

de inteligibilidade que move a arte.”8

 Defendem esses autores, portanto, a aproximação entre a arte e 

a ciência pelo exercício do pensar complexo. O conhecimento (complexo) 

resultante dessa profícua conexão ultrapassa as fronteiras de cada uma 

delas, resgatando e fundindo os seus saberes e descobertas, logo o 

exercício da racionalidade ampla e abrangente exige reconhecer e trabalhar 

o trânsito/ movimento pendular entre arte e ciência como forma de alargar 

os horizontes analíticos e as vias de acesso à complexidade do real.

 No campo da arquitectura a situação é distinta: vive-se uma 

situação algo confusa, havendo grande “(...) dificuldade para estabelecer 

as bases onde se funda o seu próprio desenvolvimento como disciplina.”9 

Também ela experimentou a ‘explosão’ e fragmentação do saber humano 

e, desde então, os arquitectos têm vivido resignados e conformados ante 

8 Idem, ibidem.
Anna Marie Holm considera que estar num processo artístico significa não se fechar a nada. Significa 
perguntar: que uso posso dar a isso tudo?

9 Idem, ibidem.
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a impossibilidade assumida de “(...) uma codificação estável e definitiva 

do saber, do estabelecimento de normas [e de um método] que permita 

projectar com segurança e certeza.”10

 Perante este cenário com que nos confrontamos, Arís considera 

que existem dois tipos de resposta: a dos que “(...) renunciando de antemão 

a toda a reflexão sistemática, situam o projecto na esfera da experiência 

particular, irrepetível e isolada, e a dos que, apesar das dificuldades, não 

abandonam a pretensão de fundamentar a prática numa teoria baseada em 

enunciados que possam ser objecto de análise e discussão.”11 Os primeiros 

baseiam-se num empirismo subjectivo restrito, “(...) vêem-se a si mesmos 

como oficiantes de um rito esotérico ou possuídos por um ataque de 

inspiração (...)”12 que resulta de um talento (ingenium) inato, enquanto que 

os outros procuram conquistar um “(...) saber objectivo, obtendo o domínio 

das regras do seu ofício, o qual se traduz na produção de obras que se 

destacam pela sua excelência e pela sua capacidade de vencer o tempo e 

manter intacta a sua vigilância e sentido.”13

 Alberto Campo Baeza adverte que muitos confundem a “(...) criação 

artística, o artístico, com o gesto disparatado, a invenção engenhosa ou a 

forma caprichosa.”14 Consideram o projecto arquitectónico como uma fase 

10 Idem, ibidem.

11 Idem, ibidem.
Evidenciam-se duas posturas opostas: “(...) por um lado as posições de cunho idealista, que 
concebem a arte como uma mera manifestação do sentimento ou da consciência do artista, negam 
radicalmente a possibilidade de que exista uma dimensão cognoscitiva de carácter geral própria da 
actividade artística. Por outro lado os enfoques positivistas, que não admitem outro conhecimento 
que o estritamente ligado à sistematicidade de pensamento científico, tratam de aplicar às disciplinas 
artísticas critérios e métodos directamente extraídos do campo da ciência, sem obter resultados 
convincentes.”    Idem, ibidem.

12 Idem, ibidem.

13 Idem, ibidem.

14 BAEZA, Alberto Campo. Principia Architectonica. Buenos Aires: Diseño, 2013, p.54 [tradução livre 
do autor a partir do texto original em castelhano]
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operativa ineludível e inefável do ofício arquitectónico, como uma destreza 

misteriosa que pertence ao âmbito dum qualquer ritual místico ou esotérico. 

Todavia, “(...) a verdadeira criação artística, e a Arquitectura é-o, requer 

uma enorme quantidade de conhecimentos prévios que exigem sabedoria 

e tempo por parte do arquitecto.”15 Nota ainda que está “(...) convencido 

de que não é possível uma Arquitectura que não tenha a sua origem nas 

ideias, no pensamento e na razão.”16

 Embora também reflexo de momentos e circunstâncias únicas, 

pontuais e irrepetíveis resultantes de impulsos de inspiração, a criação 

arquitectónica é, essencialmente, reflexo da dinâmica inteligente do actuar 

humano, de um labor, de um pensamento plural, aberto e livre que, com 

prazer e rigor – como ensinava/incitava Sérgio Fernandez –, mete a mão 

no ‘baú da disciplina’, na sabedoria que radica na memória que ele contém, 

e deste modo vai tacteando e reinventando possibilidades.  

 Os vários argumentos invocados permitem sustentar que “(...) 

o critério de demarcação entre arte e ciência não pode assentar na 

identificação da arte com o subjectivo e a ciência com o objectivo. Esta 

(...) correspondência não se sustem, já que tanto a ciência como a arte 

requerem simultaneamente, elementos objectivos e faculdades subjectivas 

para pôr em marcha a engrenagem através da qual geram os processos 

de conhecimento. Nem a arte pode ser reduzida a mero empirismo, 

nem a ciência pode entender-se como estrita aplicação da racionalidade 

instrumental.”17 

15 Idem, ibidem.

16 Idem, ibidem,p.7.

17 ARÍS, Carlos Marti. Op. cit. [tradução livre do autor a partir do texto original em castelhano]
Analisando a raiz etimológica da palavra arte, encontramos a palavra latina ars, que, “(...) por sua 
vez, possui uma explicação ainda mais lata, a saber: «o que é ordenado, ou toda a espécie de 
actividade humana regrada; em sentido lato, habilidade, dexteridade, agilidade; em sentido estrito, 
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 O conjunto de teorias que a Arquitectura actualmente comporta 

conforma corpos conceptuais que, em certo sentido, se afastam dos 

demais. O ‘rosto’ teórico da disciplina (re)desenha-se constantemente e 

estilhaça-se numa infinidade de temas e matérias de estudo que felizmente 

abalam a sua estrutura, coerência e sistematicidade. Reflexões teóricas 

dissímeis proliferam a cada instante, convivem juntas, geralmente sem 

interagir, afastando-se ou antagonizando-se com as restantes.

 Será necessário e imprescindível aclarar/esclarecer o entendimento 

do conceito teoria, de modo a que não suscite, em caso algum neste 

trabalho, falsas ilusões e, menos ainda, insinue a existência de cartilhas ou 

caminhos certeiros e infalíveis. Genericamente definida, teoria consiste num 

conjunto de ideias, de conceitos, de princípios fundamentais, organizado 

num sistema coerente e aplicado a um qualquer domínio científico, artístico, 

a uma actividade ou disciplina.

 Peter Sloterdijk refere que “(...) a teoria antiga mais não era (…) 

do que um olhar sereno pela janela – (…) uma contemplação –, ao passo 

que, na modernidade – desde que o saber se converteu em poder –, ela 

assumiu decididamente um carácter laboral.”18

 Com efeito, como Edgar Morin observa, os problemas 

contemporâneos não podem ser resolvidos unicamente com a ajuda de 

regras ou princípios unidimensionais e/ou unidireccionais. A teoria não 

será, portanto, uma receita mágica porque “(...) sabemos que qualquer 

teoria, inclusivamente científica, não pode esgotar o real, nem encerrar 

instrumento, ofício, arte ou ciência». A expressão ars não se encontra limitada à arte nem se opõe 
à ciência.”    HEINEMANN, Fritz. Estética. In HEINEMANN, Fritz. A Filosofia no século XX. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1993, p.450.

18 SLOTERDIJK, Peter. Regras para o Parque Humano. Trad. Manuel Resende. Coimbra: Angelus 
Novus Editora, 2007, p.53-54.
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o seu objectivo nos seus paradigmas.”19 No entendimento daquele autor, 

a teoria “(...) está condenada a manter-se aberta, quer dizer, inacabada, 

insuficiente, fendida sobre a incerteza e o desconhecido, mas, por intermédio 

dessa pedra, que é ao mesmo tempo a sua boca esfomeada, prosseguir a 

investigação (...).”20

 A teoria deve estar aberta ao ‘universo’ que trata. Se por algum 

motivo se fecha ao real, converte-se ela mesma em doutrina, num conjunto 

de procedimentos equivalentes a preceitos ou regras que a possam constituir 

‘lei’. A doutrina é a teoria que afirma que a sua verdade está definitivamente 

provada, refutando todos os desmentidos e blindando os seus axiomas que 

então se convertem em dogmas.

 Esta reflexão conduz-nos a duas perguntas essenciais:

Faz sentido falar de uma teoria de projecto arquitectónico?

A prática projectual deve basear-se num método?

 A resposta a estas questões, já de si de natureza complexa, 

torna-se ainda mais difícil porque esbarra com uma outra problemática 

igualmente pertinente: a (im)possibilidade, no âmbito do ensino do projecto 

de arquitectura, da transmissão de um conhecimento objectivo.

 A arte, e em concreto a arquitectura, pelo facto de ser constituída 

por um conjunto de “(...) objectos singulares que contêm respostas 

diversas e inclusivamente antagónicas sobre um mesmo problema, tende 

a promover um conhecimento que não pode ficar encerrado em fórmulas, 

um conhecimento que não tem um carácter cumulativo e progressivo, é 

19 MORIN, Edgar. Op. cit. p.209-210

20 Idem, ibidem, p.210.
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mais cíclico e perseverante, como a investida das ondas do mar sobre um 

penhasco sempre idêntico que representa o limite ou a fronteira entre o 

mundo conhecido e a terra incógnita.”21

 No campo da arquitectura não existem hábitos enraizados de 

auto-reflexão sobre como se projecta, nem sobre que competências 

e capacidades se colocam em jogo no acto de ideação. Poucos são os 

autores que se dedicam especificamente a analisar e esclarecer como se 

concebe o projecto arquitectónico. No entanto, quase todos defendem nas 

suas reflexões que o processo projectual não se pode generalizar (que 

cada um é diferente) e expressa-se em dependência e consonância com 

quem o realiza – é, neste sentido, algo pessoal e intransmissível -, onde 

os problemas arquitectónicos não têm uma solução unívoca, mas múltiplas 

soluções possíveis. Também por estes motivos Corona Martínez refere que 

“(...) não existe um processo projectual único, uma só maneira de levar a 

cabo esse processo. A gradação de representações de maior generalidade 

para outras de maior definição, ainda que seja válida para a maioria dos 

processos de projecto, não indica um procedimento único (...) Ainda que 

pudéssemos imaginar que o caminho desde os “croquis preliminares” até 

ao projecto é no sentido do aumento da precisão (...) subsistiria a incógnita 

de saber como se produziu a primeira configuração que posteriormente se 

desenvolveu.”22

 Muñoz Cosme partilha a opinião de que o projecto é um caminho 

individual, sem regularidades, sem sistema, desprovido de estruturas, onde 

o essencial é a experiência pessoal. Considera que o projecto “(...) deve 

interpretar-se com espírito crítico e liberdade de pensamento, uma vez que 

21 ARÍS, Carlos Marti. Op. cit. [tradução livre do autor a partir do texto original castelhano]

22 MARTÍNEZ, Corona. Ensayo sobre el Proyecto. Buenos Aires: Editorial CP67, 1990, p.15.
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na criação arquitectónica não existem regras gerais nem normas universais. 

O caminho do projecto é um caminho pessoal, que cada arquitecto deve 

descobrir e trilhar com a sua própria experiência, e para tal não pode 

transplantar literalmente sistemas ou métodos alheios. Tudo o que tenhas 

lido até agora tem a finalidade de suscitar ideias, de experimentares 

diferentes modos de enfrentar o projecto, de ampliar o teu conhecimento; 

mas o teu próprio caminho, a tua forma de conceber, elaborar e representar 

a arquitectura, só poderá ser desenvolvida por ti.”23

 “Frente a acusações de anticientífico e subjectivo, respondem os 

arquitectos: fundamentar na subjectividade (...) é acreditar na capacidade 

de acumulação, tratamento, associação e selecção do cérebro humano.”24

 Na medida em que o desenho e o projecto são ‘inventos tentativos’, 

nunca será possível encontrar um modelo definitivo anterior ao que se 

tacteia, uma vez que o próprio tactear, ao ser realizado, traz à colação 

aspectos insólitos que só o tacteio desvela no momento. Segundo Joaquim 

Vieira, também “(...) não é possível esperar que os melhores resultados 

advenham numa altura previsível. Qualquer um pode comprovar que as 

melhores ideias, as mais hábeis soluções, as mais fascinantes sínteses 

ocorrem não só com uma velocidade inexplicável e insensata como em 

alturas despropositadas em termos correntes e lógicos.

 O fundamento deste processo é a irracionalidade.”25

 “Dizem-me (alguns amigos) que não tenho teoria de suporte nem 

método. Que nada do que faço aponta caminhos. Que não é pedagógico. 

23 COSME, Muñoz. El Proyecto de Arquitectura. Concepto, proceso y representación. Barcelona: 
Editorial Reverte, 2008, p.167.

24 COSTA, Alexandre Alves. Introdução ao Estudo da História da Arquitectura Portuguesa. Porto: 
Publicações FAUP, 1995, p.141.

25 VIEIRA, Joaquim. O Desenho e o Projecto são o mesmo? Porto: Publicações FAUP, 1995, p.70.
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Uma espécie de barco ao sabor das ondas que inexplicavelmente nem 

sempre naufraga (ao que me dizem também). Não exponho excessivamente 

as tábuas dos nossos barcos, pelo menos em mar alto.  Por demais têm 

sido partidas. Estudo correntes, redemoinhos, procuro enseadas antes de 

(ar )riscar. (...) Não me atrevo a pôr a mão no leme, olhando apenas a estrela 

polar. E não aponto um caminho claro. Os caminhos não são claros.”26

 Também Fernando Távora parece ter admitido a incerteza no 

exercício projectual ao afirmar que “em arquitectura, o contrário também 

pode ser verdade.”27 

 “Parece que agora não só os deuses, mas também os sábios, se 

retraíram e nos deixaram totalmente sós com a nossa falta de sabedoria e 

os nossos conhecimentos imperfeitos. O que nos resta em lugar do sábio 

são os seus escritos com o seu áspero brilho e a sua crescente obscuridade 

(...)”28

 Se não há possibilidade, pertinência ou necessidade de definir 

um método de actuação, o que esperar para o nosso campo disciplinar, 

marcadamente caracterizado pela incerteza e por esforços individuais? 

“Como se sabe o que se faz? Como se faz o que se sabe?”29 Como agir 

sem o auxílio da “(...) fraseologia de uma pastoral(...)”30 teórica?

 A carência de um método, inaceitável do ponto de vista da ciência, 

admite-se, no entanto, com toda a naturalidade no domínio das artes e 

da arquitectura, uma vez que lhes confere uma outra amplitude, dá um 

26 SIZA, Álvaro. Oito Pontos. In MORAIS, Carlos Campos (Ed.). 01 Textos Álvaro Siza. Porto: 
Civilização Editora, 2009.

27 TÁVORA, Fernando cit. in ARÍS, Carlos Marti. Op. cit.

28 SLOTERDIJK, Peter. Op. cit. p.74.

29 VIEIRA, Joaquim. Op. cit. p.69.

30 SLOTERDIJK, Peter. Op. cit. 54.
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precioso contributo e enriquece o seu pensar – (ir)racional aberto e poético 

– que, no movimento que produz, faz para si um apoio. Esta forma de 

pensamento, diz-nos Arís, “(...) situa-nos no umbral do enigmático, às portas 

dessa zona obscura da realidade que só a arte pode iluminar, de vez em 

quando, com um flash fugaz.”31 É, no entanto, no entendimento de Joaquim 

Vieira “(...) profundamente desprezada. O que é perfeitamente irracional. A 

irracionalidade trata do absoluto, das contingências do absoluto (...), trata 

daquilo que não pode ser nomeado mas que está presente, que ainda não 

se configurou, que pode ser mau e pode ser bom. É, evidentemente, um 

factor que deve ser atendido, entendido, apreciado (...)”32

 As teorias sobre o método de projecto arquitectónico, que nas 

décadas de 60 e 70 do século XX tentaram sistematizar o processo projectual 

com métodos científicos, caíram no extremo oposto, fracassaram, foram 

recusadas na actividade prática e, gradualmente, abandonadas como 

possíveis referentes didácticos.

 Actualmente vigora, ao invés de um método no sentido clássico 

do termo – “corpus de receitas, de aplicações quase mecânicas, que visa 

excluir todo o sujeito do seu exercício”33 –, o que Joaquim Vieira denomina 

de ‘não método’, que é, segundo o mesmo, um “(...) outro lado do acesso 

ao saber, ao conhecimento34, à prática, a sua outra face, com idênticas 

31 ARÍS, Carlos Marti. Op. cit. [tradução livre do autor a partir do texto original castelhano]

32 VIEIRA, Joaquim. Op. cit. p.70.

33 MORIN, Edgar. Ciência com Consciência. Mem Martins: Edições Europa-América, 1994, p.115.
Edgar Morin apresenta-nos uma perspectiva interessante sobre a relação do método com o sujeito: 
“É a intervenção do sujeito que dá ao termo método o seu papel indispensável.”    Idem, ibidem.
Desta afirmação pode concluir-se que o método visa o universal, e assim afasta-se do sujeito, 
enquanto o ‘não método’, como construção de cariz mais pessoal, é por isso mais próximo do sujeito 
que dele faz uso.

34 “O conhecimento pode surgir tanto no território do logos como no de poiesis. A este último pertence 
o projecto de arquitectura: trata-se de um campo específico do saber humano que reivindica o valor 
cognoscitivo de acção e que, através da razão do fazer, alcança resultados distintos dos da razão 
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valências, importância, espaços, dimensões, mas funcionando “do outro 

lado do espelho” ou da parte “debaixo do traço”.”35

 O ‘não método’ cumpre a irracionalidade “(...) pagando-lhe na mesma 

moeda, isto é, dando ordem à irracionalidade, criando condições para que 

a intuição e a percepção como funções psicológicas irracionais estejam 

presentes e se exprimam.”36 Aceita e dá espaço para o desenvolvimento 

de um pensamento não realista porque, segundo Gaston Bachelard, “(...) 

nunca é o pensamento realista que provoca por si mesmo as suas próprias 

crises. A impulsão revolucionária vem do outro lado, tem origem no reino do 

abstracto.”37

 Esta aproximação epistemológica não anuncia nem rejeita, no 

entanto, qualquer construção teórica que tenha por objecto o projecto de 

arquitectura, sendo que “(...) deve ser capaz de assumir uma condição 

secundária, o seu papel transitório e auxiliar, sempre referido às obras, 

as verdadeiras depositárias do conhecimento em qualquer actividade 

artística.”38 O seu carácter auxiliar não a desvaloriza na medida em que as 

“(...) grandes obras de arquitectura, antigas e modernas, não podem ser 

especulativa. Por isso, o projecto não pode surgir como simples aplicação de um saber estático 
e definitivamente estabelecido, mas de um processo dialéctico entre pensamento e acção que se 
mantém sempre aberto.”    ARÍS, Carlos Marti. Op. cit. [tradução livre do autor a partir do texto 
original castelhano]
Ana Leonor Rodrigues considera, a este propósito, que se algumas “(...) transformações são o 
resultado de um teorizar apoiado pela ilustração do desenho, é frequente que a primazia seja a 
da prática, numa actividade que, por muito mental e superior (...) se deseje, é fundamentalmente 
da área das coisas do espaço, da matéria e dos materiais, e de construção num sentido directo de 
fabricar.”    RODRIGUES, Ana Leonor. O Desenho, Ordem do Pensamento Arquitectónico. Lisboa: 
Editorial Estampa, 2000, p.188.

35 VIEIRA, Joaquim. Op. cit. p.70.

36 Idem, ibidem, p.70-71.

37 BACHELARD, Gaston. Op. cit. p.95.

38 ARÍS, Carlos Marti. Op. cit. [tradução livre do autor a partir do texto original castelhano]
“(...) do mesmo modo que o cimbre torna possível a construção do arco, continua a ter uma 
importância capital ainda que não se perceba na obra acabada. Também neste caso a teoria do 
projecto resulta ser uma ferramenta imprescindível.”    Idem, ibidem.
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entendidas sem a existência, explícita ou implícita, de um trabalho teórico, 

de um pensamento activo, que coloque constantemente em relação as 

formas arquitectónicas concretas com as ideias e conceitos de que aquelas 

formas se alimentam. Sem esse trabalho reflexivo que é próprio da teoria 

não é possível falar de conhecimento.”39

 A teoria, enquanto conjunto de ideias, de conceitos, de princípios 

fundamentais organizados de forma coerente e aplicados a um qualquer 

domínio, actividade ou disciplina, constitui “(...) uma dimensão específica de 

toda a investigação e, embora se distinga da prática, está-lhe radicalmente 

vinculada já que se baseia nos dados que ela proporciona. Entre teoria 

e prática não existe contraposição e, menos ainda, exclusão, apenas 

complementaridade plena. No projecto, este facto resulta evidente: teoria 

e prática são indissociáveis como as duas faces de uma moeda. Não pode 

haver teoria que não se alimente dos resultados obtidos através da prática, 

nem existe prática que vá mais além da simples reprodução mecânica do 

existente que não se apoie numa reflexão de carácter teórico.”40

 

 As observações, reflexões e análises, o ofício, exigem um tipo 

de pensamento que é inerente ao esforço sistemático de conhecer: o 

pensamento relacional. As formulações teóricas e a construção do objecto 

postulam a exigência do pensar relacional, motivando a tessitura de relações 

constitutivas do projecto, estabelecendo mediações, reconstruindo as 

vinculações geral/ particular, no esforço permanente de contextualização e 

de especificação. É o assumir de uma postura activa e sistemática do sujeito 

do conhecimento, num efectivo trabalho de reflexão e de investigação cujo 

39 Idem, ibidem.

40 Idem, ibidem.
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objectivo é a criação e o desenho da forma arquitectónica.

 O exercício do pensar relacional exige a interconexão da teoria/

prática e a movimentação pendular do fazer e do pensar em modos abertos 

e criativos. Tal operação exige competência analítica, sensibilidade espacial 

e domínio teórico-prático, constituindo a ‘pedra de toque’ no processo 

projectual.41

 No âmbito desse entretecimento do fazer relacional é necessário 

avançar com o diálogo entre teorias, entre arte e ciência, explorando 

potencialidades, a partir das interpelações do real, colocar dilemas e 

questões. Nesse sentido, a complexidade da realidade (contemporânea), 

na sua intrincada teia de relações, em permanente movimento, exige a 

articulação de enfoques e de aportes, no âmbito de teorias de diferentes 

disciplinas, na direcção da multi e transdisciplinaridade. Como Álvaro Siza 

nota: 

 “O Arquitecto não é um especialista. A vastidão e variedade de 

conhecimentos que a prática de projecto hoje envolve, a sua rápida evolução 

e progressiva complexidade, de modo algum permitem conhecimento e 

domínio suficientes. Relacionar – projectando – é o seu domínio, lugar de 

compromisso que não signifique conformismo, da navegação entre a teia 

das contradições, o peso do passado e o peso das dúvidas e alternativas de 

futuro – aspectos que explicam a inexistência de um tratado contemporâneo 

de arquitectura.

 O Arquitecto trabalha com especialistas. A capacidade de relacionar, 

41 O receio que as elaborações teóricas despertam nos arquitectos é o de que, “(...) separando-se 
dos factos e distanciando-se das condições materiais, tendam a construir um âmbito segregado e 
auto-referencial. Quando a teoria se inclina para o ensimesmamento, corre-se o risco de que a sua 
argumentação se converta numa espiral de fumo e acabe dissipando-se na atmosfera sem lograr o 
seu objectivo, que não é outro que incidir no trabalho prático.”    ARÍS, Carlos Marti. Op.cit. [tradução 
livre do autor a partir do texto original castelhano]
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utilizar pontes entre conhecimentos, criar para além das respectivas 

fronteiras, para além da precariedade das invenções, exige a aprendizagem 

específica e condições estimulantes.”42

 É um processo de (re)construção teórico/prático43, a partir das 

demandas da concepção projectual, na direcção da produção de um ‘pensar 

complexo’44. Em verdade, trata-se de uma tessitura teórico-conceptual que 

impõe o exercício do rigor criativo, superando qualquer resquício de rigidez 

disciplinar, rompendo com os dogmatismos e formalismos que empobrecem 

o processo do pensar e do arquitectar.

 A partir das exigências do projecto, em estreita articulação com 

a lógica da construção teórico-conceptual, o arquitecto/aluno vai então 

delineando o seu percurso metodológico, numa perspectiva ampla e múltipla. 

Assim, torna-se necessária a superação de dicotomias e sectarismos de 

qualquer espécie. Nesta óptica, o ‘desenho’ metodológico nunca é neutro, 

é um esforço de construção sistemático na busca de caminhos capazes 

de atender às demandas do projectar. A perspectiva é, como vemos, 

eminentemente plural, fundando-se na recusa de qualquer ‘monoteísmo 

metodológico’.

 Retomando o tema da interdisciplinaridade, Manuel Taínha 

considera que todo o acto de projecto é um acto compartilhado. Adverte, no 

entanto, que com muita frequência “(...) a impermeabilidade recíproca entre 

as disciplinas, a inconstância dos seus níveis de permeabilidade converte 

42 SIZA, Álvaro. Sobre Pedagogia. In MORAIS, Carlos Campos. Op. cit. p.167.

43 “A construção do objecto não é uma coisa que se produza de uma assentada, por uma espécie 
de acto teórico inaugural (...) é um trabalho de grande fôlego, que se realiza pouco a pouco, por 
retoques sucessivos, por toda uma espécie de correcções, de emendas (...)”
BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Lisboa: Difel, 1989, p.27.

44 Edgar Morin, nas suas teorizações sobre o pensar complexo, já enuncia a necessidade de 
estudos de carácter inter-poli-transdisciplinar, diante da complexidade contemporânea, como forma 
de enfrentar e resolver dilemas e problemas.
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o trabalho interdisciplinar numa verdadeira conversa de surdos. Quanto 

mais a investigação numa disciplina se especializa e se aprofunda, tanto 

maiores são as distâncias a percorrer para a informação nela produzida 

poder entrar em contacto útil com outra disciplina, sobretudo num acto tão 

acentuadamente finalístico como é o de projectar um edifício.”45

 Com efeito, como a ‘investigação’ projectual “(...) não recorre 

a meios estatísticos ou quantitativos para decidir sobre a melhor forma, 

deve ser capaz de incorporar global e sincronicamente o maior número de 

variáveis e invariáveis que se apresentam para a realização do projecto.”46 

Por isso, em cada contexto particular de acção projectual é necessário 

avaliar e mobilizar os meios que possam ser pertinentes para a definição 

da forma. O mesmo sustenta Manuel Taínha para quem, “(...) num 

projecto a acção interdisciplinar carece em todos os casos de um artifício 

institucionalizado, reconhecido e aceite como base de trabalho por todos 

os que nele participam: a forma arquitectónica. Esta é o princípio e o fim de 

toda a acção interdisciplinar; sob pena, quando isso não aconteça, de se 

criar um confuso regime de obediências contrárias à natureza dos factos.”47

 Nesta construção metodológica, neste mobilizar de meios, impõe-

45 TAÍNHA, Manuel. O guarda-chuva interdisciplinar. In TAÍNHA, Manuel. Arquitectura em questão. 
Lisboa: AEFA – UTL, 1994, p.111.

46 VIEIRA, Joaquim. Op. cit. p.95.

47 TAÍNHA, Manuel. Op. cit. p.111.
“(...) de entre todos (...) o arquitecto é aquele que vê, pensa e concebe o edifício como um todo. É essa 
a sua missão na divisão do trabalho. A forma é então o lugar qualificado da tensão interdisciplinar 
seja por via directa, seja por via diferida.
Acho que não cometerei erro se disser que o conjunto de disciplinas, ou de saberes diversificados, 
que compartilham do acto projectual representam o conjunto das forças que intervêm na geração da 
forma arquitectónica; tantas quantas as propriedades ou funções da forma. Mas cometeria um erro 
colossal se dissesse que a forma arquitectónica se deduz da aplicação directa, mecânica, dos dados 
subministrados por cada uma daquelas disciplinas, segundo uma lógica onde o todo (a solução 
final) seria o resultado da soma simples das soluções parciais do problema obtidas em condições de 
simplicidade ideal, como na matemática.
Por maior que seja o poder estruturante daquelas forças, a forma arquitectónica não se gera do 
nada. Nada se gera do nada.”    Idem, ibidem, p.111-112. 
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se a articulação de saberes de natureza distinta, a quebra de barreiras, 

porque, afinal, os dois lados do paradigma – arte e ciência – estão colados 

um ao outro de uma forma afinal cúmplice.48

 “Arte e ciência são complementares mais do que contraditórias”49, 

diz-nos Joaquim Vieira, acrescentando que sabemos “(...) há muito 

tempo que a ciência não é senão um método entre outros para estudar o 

mundo que nos cerca. Um outro método – complementar – pratica-se na 

arte. A existência conjunta da arte e da ciência ilustra bem o princípio da 

complementaridade. (...) Os dois pontos de vista justificam-se igualmente, 

mas tomados separadamente são incompletos.”50

 Carlos Marti Arís complexifica ainda mais esta ‘fórmula’, 

acrescentando um novo elemento àquele duo – a filosofia. Considera que 

a trilogia assim formada – arte/ ciência/ filosofia –, entendidas como ramos 

de um tronco comum que corresponde à árvore do conhecimento, é “(...) 

imprescindível para o avanço da epistemologia e para o desenvolvimento 

de um autêntico pensamento complexo.”51

 Karl Popper estabeleceu a teoria dos três mundos, onde sustem 

que a realidade é composta por três universos ontologicamente distintos 

entre si: o mundo 1 dos objectos físicos, das coisas materiais; o mundo 

2 das experiências subjectivas e dos estados mentais e o mundo 3 dos 

48 “A maneira de pensar de um matemático e a maneira de pensar de um artista aparentemente 
sempre se opuseram, pois parecem ambas pecar por excesso: uma de objectividade, e outra, de 
subjectividade. No entanto, os problemas espaciais e de composição no plano não são afinal tão 
diferentes dos problemas matemáticos.”    RODRIGUES, Ana Leonor. Op. cit. p.100.

49 VIERIA, Joaquim. Op.cit. p.73
“A ciência verdadeira é semelhante à arte da mesma maneira que a arte verdadeira comporta 
elementos científicos.”   Idem, ibidem.

50 Idem, ibidem.

51 ARÍS, Carlos Marti. Op. cit. [tradução livre do autor a partir do texto original castelhano]
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enunciados e teorias, dos conteúdos objectivos do pensamento.

 Nesta sua formulação, a realidade, aberta e emergente, concebe-

se como o resultado da interacção entre o mundo dos objectos físicos e 

o mundo dos enunciados inteligíveis, através da mediação imprescindível 

dos processos do pensamento. O mundo 2 têm, portanto, um papel 

fundamental, uma vez que não podem existir relações entre o mundo 1 e 

o mundo 3 sem a acção intermediária conduzida pela actividade mental do 

sujeito.

 Arís, servindo-se desta teoria desenvolveu a interessante metáfora 

da ‘ponte’ que, segundo ele, descreve os processos de formação do 

conhecimento. Essa ponte representa o movimento que o pensamento 

humano é capaz de desenvolver entre dois extremos (duas margens) 

inicialmente separados – os mundos 1 e 3.

“Percorrendo essa ponte em ambos os sentidos, a actividade mental realiza 

um incessante movimento no qual se transportam matérias-primas de um 

lado para (...) outro (...). Essa trasfega de materiais provoca um processo 

contínuo de retroalimentação, através do qual os efeitos convertem-se em 

causas geradoras do próprio dinamismo.”52

 Esta imagem metafórica é extremamente relevante porque faculta 

e propõe uma interpretação que Popper nunca chegou a explicitar nestes 

termos, com pertinência para o caso em estudo.

 “Enquanto o objectivo principal da investigação científica é formular 

princípios abstractos e leis universais a partir da observação dos fenómenos, 

a principal finalidade do fazer artístico é, pelo contrário, a elaboração de 

objectos físicos, que surgem como destilação das ideias e conceitos com os 

quais tentamos interpretar a realidade. No primeiro caso, na ponte, transita-

52 Idem, ibidem.
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se no sentido que conduz das coisas materiais aos enunciados teóricos: 

é o caminho da ciência. No segundo caso, o percurso faz-se no sentido 

oposto; parte-se das ideias gerais para chegar ao território dos objectos 

exemplares: é o caminho da arte.”53

 A ciência formula enunciados teóricos que, apesar de pertencerem 

plenamente ao mundo 3, revelam uma grande capacidade de abertura 

sobre o mundo 1. Já a arte, que se ocupa em produzir objectos exemplares, 

ainda que fazendo parte do mundo 1, têm a capacidade peculiar de 

intervir activamente sobre o mundo 3, conquistando novos ‘territórios’ à 

inteligibilidade. “Em ambos os casos intervém tanto o mundo das ideias 

como o dos objectos, colocam-se em jogo tanto as estruturas como os 

acontecimentos, contudo os itinerários que conduzem de uns aos outros 

são estritamente inversos.”54

 Esta relação de múltiplas dinâmicas dialécticas – arte/ ciência; 

prática/ensino; racional/irracional (ou empírico); pensamento/representação 

(desenho); interno/externo – é sentida conceptualmente no meu arquitectar 

em movimentos de natureza pendular, amplos e abertos às interpelações do 

real (em constante mutação), que transportam contaminações recíprocas e 

criativas, trabalham tensões contrárias em contínuo vaivém para melhor se 

adentrar na sua complexidade, num esforço de desvendamento da forma 

pré-desconhecida. Estamos perante trânsitos e fluxos complexos (que 

não balançam num plano único e fixo de simples movimento de vaivém), 

com liberdade de itinerância ou curso em ‘qualquer’ direcção, onde, a 

movimentação e quem a exerce e suporta têm, ambos, trajectos próprios 

e resultados – ou destinos – (pré)indeterminados. Este aspecto é muito 

importante porque permite compreender os sentidos dos movimentos 

53 Idem, ibidem.

54 Idem, ibidem.
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criadores do projecto e do ‘eu’, “(...) entre o seu fora e o seu dentro, entre 

a interioridade do seu sentir e pensar e a exterioridade das referências que 

busca (...)”55, que reflectem a sua própria resposta e mundividência.

 A pré-indeterminação do resultado e do destino de chegada, a 

partilha de uma condição volúvel e mutante, a partilha (possível) daquela 

representação pendular conceptual onde conjunto/todo; parte/elemento 

e extremo/limite se motivam e determinam reciprocamente (onde o que 

se projecta – e move – vai e volta, sucessivamente a novos lugares, 

desenhando e percorrendo novos trajectos espaciais, simultaneamente, 

mas paradoxalmente livres e amarrados) e, também, a partilha do tema 

que trabalham, permitem afirmar que a prática do projecto de arquitectura 

e a prática do ensino possuem uma mesma natureza criativa de dinâmica 

instável.

 

55 CARNEIRO, Alberto. O Desenho, projecto da pessoa. In AA.VV. Os Desenhos do Desenho, 
nas Novas Perspectivas sobre Ensino Artístico. Porto: Faculdade de Psicologia e de Ciências da 
Educação - Universidade do Porto, 2001, p.36.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 As considerações finais são sempre um momento ‘inconclusivo’, 

aberto e plural que articula, como o projecto de arquitectura, o passado, o 

presente e o futuro que projecta. São por isso encaradas com a convicção 

de que o alcance de um estudo deste cariz, não obstante a impossibilidade 

de se tirarem conclusões definitivas, não se esgota em si mesmo e é sempre 

transcendido quer pelo que foi feito, como pelo que ficou por fazer e pelo 

que se deixou entreaberto.

 Este trabalho não pretendeu aprisionar a reflexão “(...) na doutrina 

fechada nem esclarecer a acção pela verdade eufórica.”1 Procurou, de 

um modo pessoal, propor e definir uma chave interpretativa baseada 

num sistema de valores, critérios e temas – desenho, sol e ordem –, que 

facultassem alguma proximidade com os mecanismos da criação, bem 

como reconhecer, examinar e fundamentar as características da minha obra 

arquitectónica. Neste sentido partilho com Omar Calabrese o entendimento 

de que “(...) a actividade crítica só pode fundar-se numa actividade 

1 MORIN, Edgar. O Paradigma Perdido: a natureza humana. Lisboa: Publicações Europa-América, 
p.212.
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interpretativa (...)”2, que restitua ao que interpreta os seus sentidos de 

liberdade, de independência e de investigação, de modo isento de juízos 

de valor preconceituosos.

 

 O arquitectar e o acto desenhatório a ele associado, têm lugar 

num campo de procedimentos – o projecto –, que os implica naturalmente 

num delicado equilíbrio de forças. O projecto estabelece portanto, segundo 

esta linha de raciocínio, um enquadramento da acção do arquitecto: é, 

simultaneamente, domínio privilegiado do seu exercício/prática e espaço 

intermediador da movimentação de natureza pendular que o arquitecto 

realiza e que articula várias dinâmicas dialécticas – arte/ ciência; prática/ 

ensino; racional/ irracional (ou empírico); pensamento/ representação 

(desenho); interno/ externo. São movimentações, trânsitos e fluxos 

complexos (onde as matérias em ‘trasfega’ se contaminam reciprocamente 

nos seus âmbitos criativos), que balançam erraticamente com liberdade 

de itinerâncias em ‘qualquer’ direcção e sentido; com a particularidade – 

identitária e intransmissível – do indivíduo que os realiza ter, também ele, 

trajecto próprio único e  irreptível (o do autor) e resultado – ou destino – 

indeterminado (o do autor e o do projecto).

 Aqui radica essencialmente a discussão sobre a questão do método 

ou do não método. 

 Na medida em que o desenho e o projecto são ‘inventos tentativos’, 

nunca será possível definir um modelo anterior ao que se tacteia, uma vez que 

só o próprio tactear revela aspectos que anteriormente se desconheciam.

 O processo projectual faz-se segundo múltiplas aproximações 

sucessivas e graduais, segundo uma série de questões que o arquitecto 

2 CALABRESE, Omar. A Idade Neobarroca. Lisboa: Edições 70, 1999, p.209.
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coloca a si próprio (cuja resposta não sabe a priori), na convicção de que os 

problemas arquitectónicos não têm uma solução única, que não existe uma 

só maneira de levar a cabo o arquitectar e de que a realidade é sempre 

mais complexa e rica que qualquer conhecimento que se possa construir 

ou sistematizar. É, portanto, um caminho individual, onde o essencial é a 

experiência pessoal e ter o pensamento aberto e atento às suas dinâmicas, 

dando-lhe amplitude e reordenando-o.

 Podemos por isso afirmar que a discussão sobre o método ou o não 

método projectual é uma falsa questão/problemática porque, como afirma 

Marcel Duchamp, se “não tem solução, é porque não há problema.” Dir-

se-á, para descansar alguns, que o indeterminismo (presente na natureza 

criativa pendular errática) não é motivo de grande preocupação, pelo 

contrário, como afirmam muitos, “(...) é saudável trocar a segurança mental 

pelo risco (...).”3

 Nesta aparente arbitrariedade exige-se um olhar vigilante sobre a 

desordem da acção para melhor se definir e se clarificar a razão que se busca. 

Cabe ao desenho de arquitectura assumir esse papel que, adicionalmente, 

possui uma versatilidade e um valor estruturador que permite um modo 

distinto de pensar (pensar lateralmente em vez de convergentemente, 

pelo menos numa fase inicial), colocar, interpretar, comunicar (intra 

e intersubjectivamente) e gerar nova informação, produzindo assim 

conhecimento útil para a resolução dos problemas, para os quais encontra 

respostas que só se percepcionam mediante a experiência do fazer.

 O desenho de arquitectura ‘observa’ realidades, sintomas e razões 

várias, para perceber as questões, propor e formalizar modos de os 

3 MORIN, Edgar. Op. cit. p.212.
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solucionar. Institui-se como “(...) um espaço privilegiado de investigação, no 

desemaranhar dos fios do pensamento, em que, desenhar é como clarificar 

os espaços, percursos e estratégias da nossa consciência, trazendo-a à 

superfície do suporte. (...) Estamos então a falar do desenho como processo, 

como desenho como verbo, do desenho como acção, como capacidade de 

processar informação, de se conjugar com a elasticidade do pensar.”4

 Mel Bochner, artista plástico norte-americano, afirma que “o 

desenho é um verbo.”5 Aprofundando um pouco a sua formulação 

chegamos à conclusão de que incorpora duas dimensões hermenêuticas 

(interpretativas) do desenho enquanto verbo:

• uma em que o verbo define e caracteriza o sujeito desenhador, o eu;

• outra em que o verbo define e caracteriza o sujeito obra.

 Na primeira, aquela afirmação entende-se no sentido em que o 

desenho, à semelhança de um verbo, se conjuga com um sujeito que o 

produz, num tempo preciso e determinado; encerra uma ideia de acção 

(acção relacional segundo Álvaro Siza, “(...) como modo de navegar na teia 

das contradições (...)”6) e é uma expressão do pensamento, que ajuda a 

definir e contextualizar. É o resultado de um ‘sinestesia’, de uma interconexão 

holística dos planos sensoriais háptico e óptico com o cognitivo do sujeito 

desenhador. Traduz, pois, uma dimensão íntima, interna e intrasubjectiva.

Na segunda, estabelecendo uma analogia gramatical, numa oração 

4 BISMARCK, Mário. Desenhar é o Desenho. In AA.V. “Os Desenhos do Desenho - nas Novas 
Perspectivas sobre Ensino Artístico.” Porto: Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação - 
Universidade do Porto, 2001, P.56.

5 BOCHNER, Mel cit. in BISMARCK, Mário. Op. cit. p.57.

6 SIZA, Álvaro. Sobre Pedagogia. In MORAIS, Carlos Campos (Ed.). 01 Textos Álvaro Siza. Porto: 
Civilização Editora, 2009, p.167.
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(projecto), o verbo copulativo (desenho arquitectónico) estabelece a ligação 

entre o predicado do sujeito (o que se representa da obra a devir) e o sujeito 

(a obra propriamente dita). Neste enunciado, os verbos auxiliares serão os 

outros modos conexos de comunicação – a fala, a escrita e a matemática – 

que veiculam informação suplementar à oração (projecto), nomeadamente 

noções de como a acção (a construção) se processa(rá), acrescentando-a 

ao verbo principal (desenho de arquitectura), traduzindo valores e dados 

que aquele, por si só, não é capaz de exprimir, diminuindo assim qualquer 

possibilidade de ambiguidade comunicativa.

 Trata-se, neste caso, de uma dimensão externa que permite a 

intersubjectividade nos termos em que esta dissertação anteriormente 

formulou – a comunicação com terceiros.

 Em conclusão podemos inferir que aquela afirmação, assim 

explanada, comporta e demonstra a dimensão comunicativa e a natureza 

pendular do desenho de arquitectura. 

 O olhar do arquitecto dirige-se principalmente para o homem, 

buscando nas suas necessidades e vicissitudes, juntamente com as 

referências que retira do contexto, a âncora ou o motivo para agir e 

moldar a sua arquitectura. É por essas razões que o ‘corpo’ da minha 

obra se reveste de múltiplas ‘feições’, ainda que partilhem de princípios e 

características invariantes, de um ADN comum (unidade na diversidade), 

que não se dissocia de um pensamento e substrato teórico que as apoiam, 

fundamentam e alavancam – o ‘Andaimo’.

 São, como Alberto Campo Baeza considera, “(...) o resultado 

de um processo de pensamento que vem muito de trás, que liga com a 

história passada e que constrói a história futura. Um processo que pode ser 
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considerado como uma verdadeira investigação.”7

 Este é o testemunho de um arquitecto para quem desenhar e pensar 

são a mesma coisa, que usa o desenho na concepção e na materialização 

arquitectónicas para comunicar consigo (intrasubjectivamente) ou com os 

outros (intersubjectivamente), em monólogos ou em diálogos; que tenta 

conduzir, nesse processo, o caminho das hipóteses prováveis para o das 

hipóteses necessárias. Para quem, apesar de todo o indeterminismo inerente 

à arquitectura e ao arquitectar, mesmo reconhecendo a impossibilidade de 

perceber totalmente as consequências futuras dos seus projectos e obras, 

propugna neles, por essas razões, por uma disposição arquitectónica 

conveniente – ordem –, como modo de lhes transmitir maior resistência 

perante a acção do “grande escultor” que é o tempo e as existências várias 

que são os usos: 

 • onde (além da eficiência e economia procuradas) os princípios 

de contextualização – e de ‘entendimento poético’ – no ‘natural’ (seja 

nas tessituras com o Sol, seja nos sentidos gravitacionais ‘estáveis’, 

firmes e consistentes imprimidos à construção/obra) ou os princípios 

de hierarquização clara, potenciadora, polivalente, ‘camaleónica’ da 

organização espacial tentam adiar a ruína inevitável – novas reordenações 

de matéria/forma – e, até lá, facultar a ocorrência e a efectivação da 

probabilidade.

Não obstante os fundamentos e considerações que aqui se procuraram 

explanar, manifesto total concordância com as seguintes palavras de Le 

Corbusier, Álvaro Siza e Alberto Campo Baeza, respectivamente:

7 BAEZA, Alberto Campo. Principia Architectonica. Buenos Aires: Diseño, 2013, p.45.
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 “Prefiro desenhar que falar. Desenhar é mais rápido e deixa menos 

espaço às mentiras.”8 Ainda assim, “(...) em definitivo não sou capaz de dizer 

como desenho um objecto ou a própria arquitectura.”9 “E se me perguntam 

qual é o truque ou a receita que tenho direi que nenhuma. Que procuro 

dedicar-me com a cabeça e com o coração em cada obra que faço.”10

8 LE CORBUSIER cit. in URIBE, Begoña. Frases: Le Corbusier y el dibujo. Fonte da internet: http://
www.plataformaarquitectura.cl/cl/770875/frases-le-corbusier-y-el-dibujo [consultado em 24-08-2015] 
[tradução livre do autor a partir do texto em castelhano]

9 SIZA, Álvaro. Essencialmente. In MORAIS, Carlos Campos. Op. cit. p.102.

10 BAEZA, Alberto Campo.Op. cit. p.102 [tradução livre do autor a partir do texto em castelhano]
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7. ANEXOS
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7.1. ANEXO 1

 

 O ensino de Projecto no ‘segundo ano’ da FAUP, que labora em 

contexto de ‘cidade consolidada’, constitui uma antecâmara do aluno nos 

processos de desenho da descoberta e da sua dinâmica instável; com sentido 

tendencialmente maiêutico. Essa tem sido, no essencial, a orientação que 

venho percepcionando nos diversos regentes da disciplina desde o ano 

lectivo 1992/93, desde o qual lecciono em turmas de Projecto II.

 Madalena Pinto da Silva, na actual regência bicéfala com Pedro 

Alarcão, vem propugnando nessa direcção ‘maiêutica’, como já antes o 

haviam feito Francisco Barata, Alexandre Alves Costa e Manuel Correia 

Fernandes.

 As suas considerações a propósito de projecto e desenho são 

sobre isso esclarecedoras:

 “Quem aprende, está naturalmente predisposto a conhecer, mas, 

paralelamente, como indivíduo que já conhece, possui, latente, um conjunto 

de crenças e convicções que interessa clarificar, identificar e avaliar num 

processo exigente de interrogação e de dúvida. Assim, a transmissão de 
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conhecimentos tem de ser feita de modo que o aluno não seja colocado 

perante a evidência “da verdade revelada” mas, confrontado com a sua 

“ignorância”, ele possa induzir o raciocínio e chegar à sua verdade. Este 

processo conduz à desmistificação de alguns preconceitos e tem-se 

afirmado como processo, individual e rigoroso de considerar os problemas, 

de induzir o aluno à formalização das questões, sempre em função do real 

e da sua realidade, daquilo que é como indivíduo que quer aprender.

 É fundamental que o professor se referencie sistematicamente a 

exemplos, explicando a sua escolha, de modo que o aluno vá tomando 

consciência que é fundamental procurar, no que a história nos oferece, 

ensinamentos e motivos de reflexão que o ajudem a perceber que não é na 

sua “capacidade inventiva” que está a questão, mas na sua imaginação e 

inteligência aplicadas no processo complexo de ver, conhecer e interpretar 

para poder transformar, criando. Esta tomada de consciência talvez seja 

o único caminho para se chegar à verdadeira diferença, entendida não 

como um objectivo mas como a consequência de um processo rigoroso 

de procura, de escolha, de identificação total entre o que somos e o que 

fazemos. Claro que este processo de aprendizagem não se esgota, nem 

é específico de uma escola de arquitectura, é acima de tudo um processo 

contínuo, lento e inesgotável, que se vai fazendo ao longo da prática 

profissional e motivado, cada vez mais, pelas próprias necessidades reais 

do exercício da profissão.

 “Impor” ao aluno a nossa visão pessoal de arquitectura, como 

forma e poética, é conduzir o aluno a uma solução irreflectida em que o 

problema, colocado como exercício de “inteligência”, não é estimulado 

pelo pensamento e, como tal, não é consciencializado, e a sua resolução 

é reduzida à transposição directa e acrítica, para o desenho, de formas e 
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imagens decoradas. Pelo contrário, o professor deve estimular o aluno a 

equacionar a solução, a hierarquizar os dados na produção do projecto, na 

resolução do conflito “potencial entre as componentes do problema e os 

materiais de arquitectura”.

 No caminho da arte de construir, de erguer formas e criar espaços – 

o caminho dos problemas reais da arquitectura – caberá ao professor ajudar 

o aluno a encontrar o seu próprio caminho de investigação, na formulação 

e na construção de uma ideia essencial no desenho e pelo desenho.”1

 Os objectivos fundamentais e específicos da disciplina de Projecto 

do 2º ano, que de forma simplista se podem reduzir à iniciação do estudante 

nas artes do ofício, foram, no essencial, apresentados no relatório 

Programas, Conteúdos e Métodos, por Manuel Correia Fernandes.

 São, resumidamente, os seguintes:

1) “Revelar e desenvolver as capacidades instrumentais, manuais 

e mentais para o exercício da projectação;

2) Tratar de forma aprofundada as questões do método da 

projectação e do processo de desenho como modo pessoal de 

entender a transformação do real que está sempre presente em 

qualquer intervenção arquitectónica;

3) Proceder ao esclarecimento e à consciencialização dos 

significados da intervenção do arquitecto num contexto real;

4) Estimular a capacidade crítica e a criatividade na perspectiva de 

uma abordagem global ao acto de projecto;

5) Iniciar o estudo e a compreensão da ‘cidade existente’ no âmbito 

1  Texto policopiado de Madalena Pinto da Silva.
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do quadro cultural em que a actividade do arquitecto se processa.”2

 Este quadro geral referencia a aprendizagem e o ensino a 

desenvolver; e insinua, ou determina, o tema (ou o grande tema) do Projecto 

II: “a cidade existente”, embora, na prática, os sítios de intervenção se 

venham situando em áreas mais centrais e consolidadas, aquilo a que Rui 

Pinto, com rigor metafórico, chamou cidade de pedra ou cidade da história.3

 A aprendizagem do Projecto na FAUP continua assente num alicerce 

até agora seguro e comprovado: aprende-se a projectar projectando. Esta 

maneira ‘activa’ de aprender pressupõe, ainda, que essa actividade deva 

ser interna, mental e externa, representação, conectando-as. Por outras 

palavras, o aluno deve, sempre que possível exteriorizar e materializar o 

objecto da sua aprendizagem.

 Propõe-se ao aluno que desenvolva um processo de criação de 

projecto “que seja o mais possível um ‘processo tranquilo’, reflectido, 

e sempre capaz de salvaguardar e preservar, no seu próprio interior, 

as hipóteses de retoma do caminho percorrido e as oportunidades de 

proceder atempadamente às rectificações e ajustes necessários.”4 Um 

exercício aberto, que incite a criatividade, o rigor e a consciencialização dos 

processos, uma vez que o “essencial da acção pedagógica é, sobretudo e 

ainda, o de permitir o estudo dos problemas, mais do que produzir a sua 

‘resolução efectiva’, o que significa que se procura mais a ‘consciência do 

2 FERNANDES, Manuel Correia. Programa, Conteúdos e Métodos – Relatório. Porto: FAUP, 1994, 
p.6-7.

3 PINTO, Rui Manuel Lima. Provas de aptidão pedagógica e capacidade científica. Porto: FAUP, 
1994, p.18

4 FERNANDES, Manuel Correia. Op. cit. p.22
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processo’ do que a ‘consistência do produto’.”5

 Esclarece-se o aluno que “como nasce uma forma arquitectónica, 

é questão que não nos deve tirar o sono”6, mas como, no entanto, a forma 

arquitectónica não se gera do nada, o “melhor pão para a imaginação 

criadora”7 encontra-se no “aprovisionamento de materiais recolhidos, 

a propósito ou a despropósito, da observação constante, selectiva e 

estrategicamente determinada pela motivação do sujeito (o arquitecto), da 

realidade.”8

 Motiva-se o aluno a que investigue, proponha, desenhe, pense e 

que no seu acto criativo não considere “um tempo ou momento de síntese 

oposto a um momento ou tempo de análise”9.

 Os processos assentam também numa actividade teórico-prática 

constante dos docentes: acompanhamento directo da elaboração do 

projecto, aulas de informação, viagens de estudo; e são os possíveis numa 

qualidade e quantidade de alunos determinada – pelo que não são fixos.

 No entanto, o docente deve desenvolver sempre uma exposição 

clara dos vários aspectos do problema, ou problemas, para ajudar o aluno 

a interrogar desde o início as respostas formais e a “encontrar e mesmo por 

vezes inventar a escrita mais apropriada”10 para resolver certos problemas, 

segundo um processo não linear de aproximações sucessivas.

 O processo de aprendizagem identifica-se com o exercício da 

profissão na medida em que o sítio é real, existe um programa a debater e 

5 Idem, ibidem.

6 TAINHA, Manuel. Arquitectura em questão. Lisboa: AEFA – UTL, 1994, p.71.

7 Idem, ibidem.

8 Idem, ibidem, p.129

9 Idem, ibidem.

10 Idem, ibidem, p.69.
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recriar. Também na sequência das escalas de abordagem e dos exercícios 

– 1) Primeira proposta de forma; 2) Reformulação e desenvolvimento; 

3) Anteprojecto – reconhecem-se um conjunto de comportamentos da 

profissão.

 Este método de ensino maiêutico desenvolve uma ‘arte de partejar’, 

aproximando o professor da função de assistente à gestação e ao ‘parto’ 

do aluno – do seu projecto. O professor está pois, assim, circunscrito na 

sua acção (que não deve ser invasiva) à função de servir e apoiar o aluno 

a conceber e a fazer projectar de si, para fora de si, a resolução do conflito 

“potencial entre as componentes do problema e os materiais da arquitectura”. 

É uma função ‘pequena’ , em certa medida próxima do desempenho do 

pedagogo da Antiguidade (onde era um escravo que levava, pela mão, as 

crianças à escola) e semelhante no sentido etimológico, em que qualquer 

pedagogo é aquele que conduz até ao local de ensino e, metaforicamente, 

em direcção ao saber.

 Ainda no âmbito deste asunto, transcrevem-se reflexões de vários 

autores que poderão aclarar alguns aspectos inerentes ao ensino de 

Projecto:

 Aspecto 1: “Até à criação das escolas oficiais, a aprendizagem e 

o ofício de arquitecto sempre estiveram solidamente unidas sob o mesmo 

tecto, quer este fosse o estaleiro da obra ou a oficina do mestre. Aí a 

aprendizagem decorria naturalmente do próprio fazer e do ver fazer; a 

habilidade e o saber demonstrados in medias res eram então a regra de 

ouro para a qualificação e selecção do mais apto. Nenhuma outra regra se 

lhe poderia sobrepor, pois nisso se empenhavam a honra e o prestígio da 
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corporação ou o nome do mestre.

 Nas sociedades industriais contemporâneas, ao contrário, cada 

ramo da produção cria o seu próprio intelectual técnico, agora formado nas 

escolas públicas integradas no complicado aparelho do Estado; e onde 

liberalmente se faculta o ensino a todo aquele que o privilégio destina às 

funções intelectuais superiores da sociedade.

 Resultado: pela crescente autonomia prática e institucional do 

ensino relativamente à profissão, o seu distanciamento não cessa de 

crescer (...)”11

 Aspecto 2: “(...) a situação é a seguinte: o ensino escolar habitua 

os alunos a adquirir conteúdos estáveis de conhecimentos. O ensino 

da arquitectura não se conforma a esta característica geral, como 

provavelmente todo o ensino artístico. Os problemas que surgem com 

o ensino da arquitectura decorrem fundamentalmente daquilo que se 

pretende ensinar, isto é, da própria natureza da arquitectura, do facto de 

ela não poder oferecer aqueles conteúdos e, portanto, ser aprendida strictu 

sensu, mas apenas poder propor, exercitar, a aprendizagem do projectar.”12

 Aspecto 3: “ensinar a aprender e aprender a ensinar são as múltiplas 

figuras de uma só figura.”13

 “O papel do professor é estimular que cada aluno se torne no mais 

insubstituível dos seres e isso não vem nos livros.”14

 “O professor de arquitectura tem de ensinar arquitectura na 

11 Idem, ibidem, p.112-113.

12 COSTA, Alexandre Alves. Concurso para obtenção do grau de Professor Agregado da FAUP. 2º 
vol. Relatório da História da Arquitectura. Porto: FAUP, 1994, p.4. 

13 TAINHA, Manuel. Op. cit. p.8.

14 COSTA, Alexandre Alves. Concurso para obtenção do grau de Professor Agregado da FAUP. 3º 
vol. Lição de Síntese - Sumário. Porto: FAUP, 1994, p.7.
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convicção de que a arquitectura se ensina e na plenitude da convicção 

contraditória: de que ela não se ensina, nem pode ensinar-se.”15

 Aspecto 4: “Ensinar não é transmitir informação nem recitar 

conteúdos. Ensinar tampouco é mostrar-se conhecedor, permanecendo 

exibicionalisticamente alheio ao aprendente (...), é possibilitar espaços de 

significações. Promover perguntas e possibilitar identificações, investir o 

outro do carácter de sujeito pensante.”16

15 COSTA, Alexandre Alves. Concurso para obtenção do grau de Professor Agregado da FAUP. 2º 
vol. Relatório da História da Arquitectura. Porto: FAUP, 1994, p.4.

16 FERNANDEZ, Alicia. Psicopedagogia em psicodrama: morando no brincar. Petrópolis: Vozes, 
2001.
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7.2. ANEXO 2 

JAZIGO



380

Localização

Aguada de Baixo, Águeda

Projecto 

1985

Ainda na Escola encomendaram-me um jazigo, que desenhei a quatro 

mãos com o Paulo Providência.

A ideia de construir uma luz focal num espaço despido nasceu do acaso 

que juntou a lembrança da memória que vivi na Flor da Rosa, no verão de 

1983 – um feixe de luz desenhado pela rosácea que atravessava a nave 

e se projectava na cabeceira atrás do altar – com a necessidade de dar 

resposta a um programa de morte.

O projecto sofreu uma crítica notável do Eduardo Souto Moura que apelou 

à nossa contenção, como oposição à palradeira em que estávamos caindo, 

para que o desenho desenhasse o essencial da ideia que lhe apresentámos 

- a intercepção dum cubo com um tronco de cone que constrói luz.

Assim fizemos, colocando simbolicamente a morte dentro da perfeição 

cúbica (e suspensa do chão) de um espaço iluminado emocionalmente de 

cima; tudo fundado no ‘tronco ossário da geologia’.

Álvaro Siza Vieira, depois, serenamente, perguntou-me: “E onde ficam os 

caixões?”

Como não puderam ficar em cima do simbólico, desenhei duas estantes 

metálicas do avesso.
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7.3. ANEXO 3 

 SUPORTE 
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O suporte para a Anuária 99 representa, num objecto/design, aquilo 

que gostaria que fosse a minha arquitectura: congruência, contenção, 

circunspecção (no uso de recursos, de matéria/forma) e linguagem sem 

adjectivação.

Assim, neste caso, o plano de chapa foi vincado para lhe dar condição 

estrutural autoportante e para garantir a possibilidade de arrumo máximo 

num espaço mínimo. 

A incisão vertical tem um corte inferior oblíquo que permite a entrada do plano 

de exposição que, graviticamente, será empurrado para trás, garantindo a 

estabilidade do conjunto na oposição do contrabalanço dos vértices do V. 

Nada mais.

 É um desenho simples que expressa um raciocínio gravitacional complexo 

e uma contextualização no ‘natural’ evidentes, que os últimos quinze anos 

de uso na FAUP parecem ter validado.

Remeteu-me, no seu processo de concepção e de elaboração, para a 

memória das lições de Fernando Távora que, de uma forma simples e 

de profunda cultura, desenhava no quadro da sala de aula a perfeição 

estrutural de um triângulo equilátero, colocando na relação equidistante de 

cada vértice com cada outro – firmitas, utilitas, venustas – e dizia em fina 

provocação: “O arquitecto é um desenhador”.
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CASA FILIPE RIOBOM
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Localização 
Vila Nova de Gaia

Projecto 
2010

Área de terreno/lote 
1.430 m2

Área bruta de construção
1.193 m2

O programa da casa pretendida era muito vasto, muito hierarquizado 

em usos de sociabilização sonhada e de alguma ostentação caprichosa, 

mas teria de se acomodar e integrar num banal loteamento de ‘casas em 

escadinha’, onde o cliente era proprietário de dois lotes.

As ‘manchas obrigatórias’, o cadastro e as condições de edificabilidade em 

vigor (e aplicáveis naquele caso) tiveram de ser alteradas, juntando os dois 

lotes, para viabilizar, depois, a construção da nova casa que, curiosamente, 

naquele momento, ninguém sabia como iria ser.

Por essa razão começou-se pelo fim. Primeiro desenhou-se a casa para 

os dois médicos e respectiva família, auscultando os ‘técnicos municipais’ 

em consultas regulares. Depois (e só então) alterou-se e adequou-se o 

loteamento existente à forma da casa já desenhada.

Partilhando a mesma direcção (que visa obter qualidade do espaço urbano 

e da forma arquitectónica), o interesse de a percorrer no sentido do ‘fim/

obra’ para o ‘plano/regulamento’ foi o de (re)desenhar o planeamento 

conforme a finalidade que pretende planear.

A casa teve várias versões, vários esboços testados à escala, várias 
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maquetes. Como é comum no meu processo de projecto/desenho, o 

tactear da procura foi encontrando sentidos plurais de complexidade e 

de adequação, mudando e desvelando identidades espaciais/formais; de 

modo análogo a um personagem de romance que se nos vai revelando e 

ganhando corpo enquanto o lemos.

Álvaro Siza esclarece-nos que relacionar – projectando – é o domínio do 

arquitecto, “lugar do compromisso que não signifique conformismo, da 

navegação entre a teia das contradições, o peso do passado e o peso das 

dúvidas e alternativas de futuro(…)”

O contexto, as circunstâncias envolventes, tem, neste sentido relacional, 

uma dimensão incontornável para o projecto arquitectónico e para os seus 

autores – seja ele de qualidade ou de vulgaridade.

O dicionário afirma a proximidade e intimidade entre o contexto e contexĕre 

– ‘tecer’. É neste fazer entrelaçado que encontramos muitas das dinâmicas, 

razões e critérios da forma deste projecto.

A casa dialoga fisicamente com o contexto na evidência do toque/contacto 

com as edificações vizinhas, através de um volume sem interior que a ‘liga-

desliga’. (Os clientes desejavam-na solta de outros constrangimentos que 

não fossem os próprios.)

As determinações e regras regulamentares municipais foram a oportunidade 

do projecto construir uma identidade própria e uma especificidade 

contextualizada. A obrigatoriedade de colmatar a empena resultou numa 

confrontação, numa construção cénica e polifacetada a céu aberto que 

acabaria, no longo processo de desenho, por se transformar num espaço 

de apoio às áreas de serviço. Após o confronto duma primeira ancoragem 

contextual, o projecto ‘desliga’ da contextualização imediatista e encontra, 
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fundamentalmente, no sol e na incontornável experiência e quadros de 

referência dos autores, o seu ‘sítio’.

Os limites do lote, nos primeiros pisos, e as vistas mar, da cobertura, foram 

o contraponto real e (re)produtivo à retórica do desligamento pretendida. 

Essa dinâmica de contrários traduziu-se formal e espacialmente numa 

enfatização da transparência e da continuidade com os limites do lote e do 

jardim, nas cotas baixas, e com as possibilidades contemplativas do mar, 

no solarium.

O depois, a obra, não veio. Ficaram experimentações de disciplina, de 

rigor, de prazer. Experiências que reflectem outras experiências (próprias 

e alheias), que se servem e continuam noutras, num vai-vem relacional e 

contínuo que parece verter, por analogia, da Lei de Lavoisier.
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CASA MARTA MORAIS
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Localização 
Travassô, Águeda

Projecto 
2010

Área de terreno/lote 
936 m2

Área bruta de construção
376 m2

O orçamento possível era absurdamente irreal quando conjugado com a 

dimensão e o programa pretendido. 

Os clientes avisaram, sem ambiguidades, que a casa seria uma aventura 

mista de empreitada e de auto-construção partilhada com amigos e 

familiares nas férias, pontes, feriados e fins-de-semana de muito trabalho. 

Mais:

- a casa seria para construir no tempo;

- quando estivesse ‘coberta’ e com o mínimo de acabamento interior 

passaria a ser habitada com a esperança de melhores dias;

- teria de integrar e reciclar matéria e sobras de outras obras a que 

o ‘engenheiro’ tinha acesso.

A curiosidade, o gosto e o desejo de experimentalismo fizeram-me aceitar 

o desafio e o risco. 

O desenho do projecto coordenou-se, depois, com a ‘professora de 

matemática’, criando e ordenando possibilidades e probabilidades de 

ocorrência, em prioridades antevistas de sequências construtivas a realizar 
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no tempo. A arquitectura e o seu projecto têm, como sabemos, muita 

matemática e muita medida subjacente.

A orientação e a forma do lote, em cunha irregular, para trás, facultou a 

implantação aberta a sul, para um patamar-jardim elevado e afastado 

da vulgaridade edificada da vizinhança, a que uma rampa paralela à rua 

dá acesso. Desta condição resultou um topo voltado para a rua, não 

inteiramente do interesse dos clientes, que pretendiam uma fachada com 

mais impacto.

Por esse motivo, desenhou-se um plano de parede cénica que aumenta a 

dimensão daquela fachada-topo e confere recato e confinamento ao jardim 

da casa que se desenvolve nas suas costas.

O alpendre (aqui, como noutras casas que o antecederam) alarga-se no 

prolongamento das salas e da cozinha, desenhando uma ‘sala de estar’ 

que articula interior e exterior.

A casa é um objecto autónomo, com a excepção pontual da pala-garagem 

que a liga ao limite do terreno. É um gesto tão simples quanto necessário, 

abriga a entrada e faz o alçado para a rua. É o inevitável toque na envolvente 

que alinha pelas costas das empenas cegas do norte, com um coberto que 

realiza, em partilha, a recolha de automóveis e gente.

A casa riscou-se simples e de estrutura fácil e regular, como uma 

reinterpretação, em cobertura plana, de casas lineares de duas águas, com 

varanda e alpendre para o ‘sul-do-este’. 

É uma variação das engrenagens e mecanismos de relação, construídos 

como artifícios-casa, que permitem, nesta como noutras, em dias de sol, 

espaços ‘quentes no inverno e frescos no verão’.
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O programa contém os espaços essenciais para uma habitação unifamiliar, 

desenhados com a parcimónia que meios e recursos exigiam. 

A organização é linear, transversal ao eixo do declive natural do terreno. 

Os espaços apoiam-se com simplicidade uns nos outros, separando 

usos e funções sem uma rigidez restritiva. Para o alçado noroeste, mais 

exposto, mais frio e ventoso, remetem-se as instalações sanitárias e outros 

compartimentos secundários da habitação, o que se traduz na escassez de 

aberturas. 

A sala tem uma função essencial na gradação funcional da casa. É a rótula 

que separa e articula as partes que constituem o programa. A sensação 

de amplitude espacial é enfatizada pela cortina de vidro da fachada que 

prolonga as vistas para o jardim e para o distraimento do discorrer do tempo.



24

CASA DAS FRANCESAS
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Localização 
Barrô, Águeda

Projecto 
2008

Área de terreno/lote 
4.802 m2

Área bruta de construção
197 m2

As ‘francesas’ herdaram uma terra com laranjeiras, sobreiros e pombal, que 

camuflava possibilidades de voo rasante quase impedidas pelas peripécias 

burocráticas. A casa, depois, pousou sem pousar em serena levitação 

circunspecta e linear de abertura ao sul e ao pomar.

A forma unitária, mínima e direita, constituiu o programa como um todo 

sem diferenciações forma-função, à excepção da asa curva que desenha a 

entrada, por trás, enquanto tenciona o sobreiro poupado.

A varanda-pala desenha artifícios solares e surpresa nas francesas, que 

recebem o sol no inverno e a sombra no verão como se isso fosse natural. 

Recorrendo a uma solução habitualmente utilizada, a varanda ganha 

profundidade, formando um alpendre, que é o contraponto exterior do 

espaço de estar interior de sala e cozinha.

No interior, um amplo espaço aberto numa palete de tons puros – branco 

e diversos matizes de cinza – alberga uma sala, uma cozinha e espaço 

de refeições que coexistem no mesmo compartimento (recuperando um 

esquema funcional vernacular), quatro quartos e dependências sanitárias 

no lado nascente.
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O norte fez-se fechado, com um plano vermelho de ligação à chaminé 

encarnada. O alpendre pôde abrir-se a um poente abrigado por sobreiros e 

carvalhos antigos. Os pavimentos são todos em cimento polido – interior e 

exterior – por ordem do orçamento e da minha paixão por Le Corbusier. As 

claraboias fundem, sem intermediários, o desnecessário não estrutural das 

abobadilhas do tecto com a luz.

É uma casa com medida barata, sem pretensiosismos, com matéria de 

veracidade límpida, que constrói, sem mostrar, a matemática subjacente 

de um relógio de sol. 

No fim, as francesas disseram-me: “Ceci n’est pas un pigeonnier.”
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CASA PAULO GAMA
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Localização 
Mealhada

Projecto 
2007

Área de terreno/lote 
2.530 m2

Área bruta de construção
351 m2

A casa situa-se num lote que, à saída da Mealhada, confronta directamente 

com a movimentada e ruidosa EN1, a nascente. O projecto tenta calar o ruído 

do trânsito e dos comensais do leitão. Ao invés da tendência estereotipada das 

edificações vizinhas, de abrir para a rua, a casa recolhe-se sobre si própria, 

para o sul de um jardim íntimo com piscina.

O artifício foi na aparência simples: dispôr a casa na perpendicular do barulho, 

em forma linear de afastamento, por detrás (e para trás) de um ‘alpendre’ em 

travertino, que (re)interpreta a possibilidade de definir o privado doméstico e 

protegê-lo acústica e visualmente através da presença silenciosa do volume, 

do plano e da linguagem da arquitectura.

À ampla transparência vítrea dos vãos orientados a sul sob palas/varandas, 

contrapõem-se as janelas ladroneiras do nascente e do poente que criam o sol 

da reserva e contenção nos poliedros vesgos. São testemunhas do tempo que 

ligam a entrada do amanhecer à saída do dia, quadrantes de uma geografia 

construída. Essas protuberâncias servem, simultaneamente, de informação 

da habitabilidade para quem passa. Permitem ver para fora sem que se veja 

para dentro. São espias, artifícios que permitem viver, de ‘dentro’, e abarcar o 

‘fora’ com reserva.
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O travertino e o betão conferem perenidade e consistência à casa. A composição 

do alçado norte trabalha a representação dos pisos como partes sobrepostas 

(em trindade base-corpo-remate), razão que determinou o emolduramento 

da madeira no último terço para, também assim, atenuar o peso e a escala 

percepcionados.

O bom senso e o pragmatismo ditaram que a norte se situassem as zonas 

de serviço e a circulação da casa, da qual se destaca a leve escada de tiro 

(sem espelhos e com os cobertores de madeira projectados da parede em 

balanço). Os espaços colectivos e amplos das salas e do escritório fundem-se 

em profunda continuidade e transparência com o jardim.

A casa expressa, para a rua, os planos e o travertino que montam a minha 

fabulação de um improvável Mies na Bairrada, sem intuito de enganar e sem 

falsos pretensiosismos. 
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Casa A

Casa B

Casa C

Casa D

CASAS ADOLFO ROQUE
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Localização 
Barrô, Águeda

Projecto 
2007

Área de terreno/lote da casa A (2ªFase)
395 m2

Área bruta de construção casa A (2ª Fase)
600 m2

O cliente queria quatro casas para a sua aldeia, quatro pontos cardeais 

na desorientação dos gestos construídos da pobre envolvente. Passado 

o impulso pedagógico da encomenda, o programa ficou circunscrito 

ao necessário: uma casa com garagem e arrumos, entrada, cozinha e 

lavandaria, salas, quartos, banhos e um elevador para levar a velhice à 

paisagem.

O edifício foi implantado no cimo da vertente de uma encosta que desce 

para o longo Vale do Cértima do arroz, prolongando a morfologia natural 

na arquitectura e esta naquela, como tentativa de diálogo com os critérios 

da História.

A casa suspende-se do chão em pilotis, levitando tensamente sobre o 

muro de betão da rua, que desenha a privacidade de pátios de entrada, em 

transições de interior e de exterior para o espaço doméstico.

A disposição e sequência do programa, na vertical da casa, invertem a 

ordem dos factores mais usual (os quartos ficam por baixo das salas) para 

entregar com critério elevado, aos espaços colectivos da habitação, a longa 

contemplação possível do Cértima e do Bussaco.
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CASA B

CASA C + D
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CASA A
 2ª FASE

A forma trapezoidal convexa da casa afeiçoa-se à curva da rua e permite, 

como uma lente angular, captar a paisagem com maior abrangência.

É uma ‘casa-olho’, que se desenha como artifício interpretativo e contextual, 

numa curva radial de procura da paisagem e de abertura óptica para o 

sul. Mas é, também, uma casa com olhos, que se desenham como 

reinterpretações estrábicas de janelas ladroneiras, como lentes de longo 

alcance em zinco justaposto à estereotomia do granito antigo da base, que 

olham para o tempo e tecem relações com os mata-cães e as muxarabiês 

árabes.
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CASA FERNANDO ALVES
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Localização 
Mourisca do Vouga, Águeda

Projecto 
1994

Área de terreno/lote 
920 m2

Área bruta de construção
413 m2

A planta ‘barulhenta’ dum qualquer loteamento estereotipado dos anos 90 

desenhava rectângulos abstractos que contrariavam o desejo de silêncio 

solarengo. Alterou-se a mancha ao encontro do sul e da reserva de um 

pátio-jardim com muros de abraço que nascem do interior da casa.

O projecto fez-se longilíneo, contra o norte, em compasso estrutural 

apertado na evidência das colunas do alpendre de entrada e do corredor 

da antecâmara do sono. A arquitectura é feita de planos justapostos que 

se articulam através de uma série de decisões projectuais que regulam os 

usos e as perspectivas. Os alçados, como Janus, apresentam uma dupla 

cara/identidade: mais contida para o arruamento, mais solta e desenvolta 

para o interior do lote, para a intimidade do espaço interior privado. 

A norte, o plano branco suspenso ‘fala’ com a retórica de uma janela antiga 

que não existe, como pêndulo entre o dentro e o fora, o antes e o depois, 

em levitação contraditória sobre o tijolo burro da inteligência que se afasta 

da rua enquanto, simultaneamente, define um espaço de transição entre o 

interior e o exterior.

A sul, um plano porticado descola-se da fachada como membrana 
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LEGENDA
1 - Entrada
2 - Cozinha
3 - Lavandaria
4 - Despensa
5 - Instalações Sanitárias
6 - Sala de jantar
7 - Sala de estar
8 - Sala de trabalho
9 - Quarto
10 - Roupas



53

epidérmica que filtra a dádiva inconstante de Helius, a outra divindade que 

governa o genius loci.

O nascente fica com a complexidade sinfónica do recorte dos planos, das 

reentrâncias, dos vincos cúbicos e da forma concêntrica do cilindro de 

órgão de tubos de manhãs sucessivas.
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HABITAÇÃO UNIFAMILIAR

‘L-T’



58

CASA NUNO CORREIA
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Localização 
Catraia de Assequins, Águeda

Projecto 
2011

Área de terreno/lote 
1.333 m2

Área bruta de construção
465 m2

O cliente, engenheiro, apareceu com o desenho de uma casa em ‘L’, 

implantada debaixo da linha de média tensão que atravessa o lote, 

complementado com uma precisa lista de compartimentos e áreas, no 

topo superior direito da folha. Um pequeno ‘croqui’ que gentilmente deixou 

à consideração do escritório. Aquele desenho mereceu uma observação 

cuidada, sem desdém. Tentou-se, em conversa civilizada, fazer emergir o 

programa, as idiossincrasias (ou necessidades específicas do cliente), os 

desejos e as imagens sonhadas.

A visita ao terreno confirmou, também neste caso, a natureza do território 

em que tenho actuado no âmbito da habitação unifamiliar: um povoamento 

disperso caracterizado pela mistura funcional. Dispersão que, em alguns 

casos, já se está a transformar em continuidade construída ao longo de 

estradas (não ruas) e a ligar lugares antes separados por campo.

A envolvente do lote expressa essa desordem de edificações desqualificadas 

e assentes em razões, formas e soluções estereotipadas. É esta a condição 

recorrente dos contextos com que me tenho confrontado, que procuro 

trabalhar e potenciar, sem lamentos nem desculpas, como oportunidades 
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de desenho que instituam um sentido próprio e singular à solução 

arquitectónica. A experimentação em circunstâncias semelhantes (quando 

não existe ‘paisagem natural ou construída’ com interesse) foi desenvolvendo 

e criando critérios de auto-referenciação para se poder sustentar e auto-

alimentar, tendo no sol – invariante incontornável – a sua matéria mais 

luxuosa e barata (como nos esclarece Campo Baeza), sobranceiramente 

indiferente e bela, poeticamente inspiradora da disposição da forma e do 

espaço arquitectónicos. Nestes casos, em certa medida, o sol funciona 

como o sítio e o contexto onde se estabelecem as relações essenciais da 

obra – ‘como se o projecto estivesse no sol’.

Não obstante a opção por um aparente ‘desligamento’ e a deslocação do 

contexto para o sol e o seu movimento cíclico aparente, outros factores 

e condicionantes/circunstâncias (limites do lote, desejos dos clientes, 

programa, recursos disponíveis, legislação,…) instituem-se como 

oportunidades que se despoletam, se desvendam e se esclarecem no 

próprio acto de desenho do processo projectual. É aquele desenho que 

faculta ver, comunicar com o próprio e com os outros o ‘indizível’, visibilizar 

a descoberta do que se descobre e desvela no próprio instante do desenhar; 

num caminho com trajecto e limites próprios, mas com resultados pré-

desconhecidos.

A casa tem duas facetas, uma que se articula com a esfera pública da 

entrada, com a qual se relaciona mediante um terreiro de chegada que 

prepara a entrada e transição na casa, e outra de carácter mais íntimo 

e privado definido pelo espaço orientado a sul, marcadamente voltado 

para o interior do lote. Essa dualidade reflecte-se também na composição 

das fachadas: mais fechada a norte e mais aberta a sul. A desvinculação 
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acentua-se, ainda, no aparente flutuar da casa sobre o terreno que resolve, 

simultaneamente, aspectos de ordem prática e construtiva (humidades 

ascensional, por capilaridade, comportamento térmico com a realização de 

caixa de ar para o terreno) e de ordem compositiva (desempenhando a 

função de base na trindade assentamento-desenvolvimento-remate).

O processo de desenho encontrou razão em retirar a casa da influência 

da linha eléctrica e reinterpretou a sonhada casa em ‘L’, implantando na 

articulação dos dois braços o espaço excepcional do salão de caça, cuja 

altura, forma cúbica e revestimento de zinco cumprem o papel identitário e 

remetem para a ideia de torreão.

A circulação primária fez-se escorreita e simples, com a particularidade da 

direcção nascente-poente (decumanus de analogias discutíveis) ter duas 

ramificações em possibilidades circulatórias para norte (até à garagem), 

passando uma pelos serviços e outra pelo salão de caça, conforme se 

poderá confirmar no capítulo ‘Ordem’.

A casa constrói-se com o sistema pilar-viga, desempenhando a estrutura 

um papel de ordenador do espaço. O desenho potencia as possibilidades 

e modulação do sistema construtivo, sendo as células base (largura dos 

quartos) submúltiplos do vão resistente; como matemática de bom senso 

rudimentar e eficaz. 
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CASA JOÃO CUNHA DIAS
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Localização 
Barrô, Águeda

Projecto 
2007

Área de terreno/lote
3.085 m2

Área bruta de construção
514 m2

A casa ancorou-se a um arruinado alpendre de eira, paralelo à rua, que 

daria lugar a uma garagem que mimetiza as construções ‘à antiga’, como 

uma pré-existência ficcionada. As paredes em ruína foram levantadas de 

novo (como clones de continuidade) e enxertadas com cobertura de perfis 

metálicos, assentes segundo lógicas amplamente testadas em sistemas 

viga-vara-ripa.

O contorcionismo aparente da planta não decorreu de qualquer gosto 

ou procura em exibir habilidades passageiras de arte circense, mas da 

adesão ao real, da resposta às condicionantes da morfologia irregular do 

terreno e de uma incómoda mancha non aedificandi. Esta inconstância foi 

reequilibrada por uma arquitectura de gravidade e de rigorosa modulação 

estrutural em cada um dos corpos que se desenham como um todo de 

tempos diferentes.

Os corpos regulares da garagem e da casa são articulados por um braço 

de serviços e cozinha, que recebe as diferentes direcções, enquanto se 

abre para o resguardado de um pátio côncavo orientado a sul.

Por razões de programa e de cotas do terreno, a casa desenha-se em 
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dois pisos de ampla exposição para nascente, como vontade de ligação e 

de continuidade com o jardim das traseiras do lote. A abertura assim feita 

para a luz rasante da manhã prevê, como forma de controlo, a aplicação de 

toldos verticais (semelhantes aos aplicados na Quinta do Alla ou no Cais 

de São Roque) que permitem ultrapassar facilmente algum desconforto 

térmico, fechando no verão quando necessário.

A varanda pousa sobre dois planos de betão que acolhem e balizam o piso 

inferior e projecta-se para além dos pilotis que lhe dão leveza suspensa. 

Percorre o volume das salas e dos quartos como um cinturão, protector 

da agressividade do sol de verão e laço entre interior e exterior. Cresce na 

zona das salas, a sul, funcionando também como alpendre de estar, com 

linguagem de travertino contemporâneo.

A entrada, o escritório e as salas foram desenhados como espaços mutantes 

que se podem fechar a um umbilical isolamento circunspecto ou a uma 

continuidade relacional com outros espaços adjacentes. As generosas 

portas/planos de correr confinam ou ligam o espaço, ‘dobrando-o ou 

desdobrando-o’, segundo lógicas de traçado ortogonal e polivalente, num 

vasto número de possibilidades de ocorrência e uso.

Para os quartos, desenharam-se closets e quartos de banho privativos, 

marcados pelos revestimentos da madeira, das cerâmicas e da luz jorrante 

das clarabóias. O travertino dá-lhe a materialidade bela e sólida de Roma 

e de Mies, a madeira o conforto, os vãos envidraçados a transparência e o 

vínculo que liga dentro e fora.
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CASA EVA PEREIRA
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Localização 
Óis do Bairro, Anadia

Projecto 
2005

Área de terreno/lote
22.410 m2

Área bruta de construção
440 m2

A quinta começa apertada mas fica grande depois dos sobreiros, descendo 

numa encosta da Bairrada por entre vinhedos guardados pelo Buçaco.

O desejo seria edificar muito mais atrás, no topo da colina, desenhando 

a inclusão da longa geometria das vinhas e da serra. Essa seria a opção 

óbvia de bom senso que daria sentido à escolha do lugar de fundação da 

obra.

Mas a ‘boa intenção’ colidiu com a regulamentação vigente que, de forma 

obtusa, não aceitava implantações para lá dos cinquenta metros de 

profundidade. Ainda aleguei, ironicamente, que a implantação da casa não 

seria feita em profundidade, ou seja, enterrando, mas sim para cima, em 

elevação, acima da cota do terreno.

Porém, alguns empoleirados em ‘gabinetes municipais’ não vêem para além 

do emaranhado de parâmetros, coeficientes, taxas, números, fórmulas, 

zonamentos; termos vagos e disfarçadamente precisos para estabelecer o 

que pode ou não pode ser arquitectura.

No final, tivemos que recuar para os burocráticos metros de afastamento 
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ao muro. 

A casa fez-se chã, adaptou-se ao terreno evitando movimentos de terras, 

sem agredir o lugar. Simultaneamente aberta e acolhedora, responde ao 

programa necessário e, de forma directa, à topografia e às particularidades 

do terreno. Tratou-se, tão simplesmente, de desenhar a contemplação das 

‘vistas’ e da paisagem a que nos restringiram.

Desenhou-se um ‘L’ com duas águas desniveladas por onde entra luz 

superior que se projecta no tecto inclinado, criando a ilusão da inversão 

espacial, como se a gravidade invertida fosse um avesso desejado, mas 

sem dispôr a matéria estrutural em posição instável.

O ‘L’ cria a intimidade da chegada, desenha um terreiro, prepara a surpresa 

da paisagem. É uma forma que gera dois momentos opostos, um côncavo, 

mais fechado, e um convexo, mais exposto e aberto. 

A linguagem do reboco branco dos alpendres e da telha encarnada faz pensar 

no sentido da razão pragmática e empírica da arquitectura vernacular, que 

encontrei como possibilidade válida e adequada, quando o desenho e a 

sua experimentação estão confrontados com orçamentos reduzidos.
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CASA VITAL ALMEIDA
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Localização 
Águeda

Projecto 
2003

Área de terreno/lote
4.360  m2

Área bruta de construção
680 m2

A entrada, nas costas da casa, faz-se por um terreiro em ‘L’ de acesso conjunto 

a veículos e gente. A casa vive do confronto de duas pendentes desniveladas 

que constroem e entregam a possibilidade da luz aos espaços de circulação, 

desenhando uma linearidade distributiva de dupla face.

O assentamento estabelece-se a norte, à cota mais alta do terreno, reforçando 

a elevação sobranceira da casa sobre o vasto e amplo jardim desenhado a sul.

O espaço das salas aceita o desnível sereno do tecto, que tensiona e acentua, 

por aperto, os quadros panorâmicos para que se abre.

O zinco abriga e reforça o plano inclinado da cobertura, diferenciando-se da 

matéria branca do reboco que cobre.

Por baixo do corpo suspenso da casa, um enorme alpendre concede o ‘espaço 

dos filhos’ e a relação com uma sala introspectiva, de luz coada que desce pela 

rudeza crua do betão.

Os ‘contrafortes’ em que se pretendia assentar a casa caíram durante o processo 

construtivo, por razões da sua própria retórica inútil e acessória, que eu teimava 

em não querer ver.
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CASA JOAQUIM ALBANO
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Localização 
Brejo, Águeda

Projecto 
1988

Área de terreno/lote 
13.000 m2

Área bruta de construção
893 m2

“Eupalinos era senhor de seu preceito. Nada negligenciava. Prescrevia 
o corte das tábuas no veio da madeira, a fim de que, interpostas entre 
a alvenaria e as vigas que nelas se apoiassem, impedissem a umidade 
de penetrar nas fibras, embebendo-as e apodrecendo-as. Prestava 
a mesma atenção a todos os pontos sensíveis do edifício. Dir-se-
ia tratar-se de seu próprio corpo. Durante o trabalho da construção, 
raramente afastava-se do canteiro. Conhecia todas as suas pedras: 
cuidava da precisão de seu talhe, estudava minuciosamente todos 
os meios de evitar que as arestas se ferissem ou que a pureza dos 
encaixes se alterasse. Ordenava a prática da cinzeladura, reserva dos 
calços, a execução de biséis no mármore dos adornos, dispensava 
o mais fino cuidado ao reboco que aplicava nos muros de simples 

pedra” 1

A primeira casa quis ser tudo, viver tudo, controlar tudo, numa ânsia de 

primeiras experiências mas que procurava a consistência do essencial. 

Desenhou-se um solar iluminado pela Casa de Tijolo, de Mies van der Rohe, 

pela casa Johnson, de Frank Lloyd Wright, e pelas casas de Souto Moura, de 

cujo escritório tinha saído recentemente.

1 VALÉRY, Paul. Eupalinos ou O Arquiteto. Trad. Olga Reggiani. São Paulo: Editora 34, 1996, p.39
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A interpretação conceptual começou por um gesto fundador, simples e 

elementar: o traçado de dois eixos ortogonais ‘pré-textuais’, o cardus e o 

decumanus, que organizam os espaços da casa e os seus percursos. 

O gesto/cruz desenhou-se a norte, no fundo do terreno, rematando a 

longitudinalidade do socalco com um volume chaminé miesiano que antecipa 

salas articuladas por superfícies de continuidade.

A casa propõe uma desconstrução ‘cubista’, rompe o envolvimento estático, 

atrai e estimula. Tem, pois, subjacente uma visão dinâmica do objecto 

arquitectónico, da sua concepção, apropriação e uso.

A composição assentou na ‘cartilha’ dos planos, na identificação da forma 

com o programa, na organização hierárquica do espaço, que quer traduzir 

em forma simples questões complexas, no desenho de continuidades e de 

articulações entre o interior e o exterior, utilizando superfícies de ligação, na 

ordem que tece a lógica da parte no todo e aquele naquela.

A casa é um solar porque desenha a relação de entendimento e de satisfação 

mútua entre a invariante (ou invariável) do movimento aparente do sol e 

a forma com destino. As palas e os envidraçados-cortina a sul desenham 

e proporcionam, conjuntamente, um funcionamento e uma lógica de 

sustentabilidade e de adequação. O dimensionamento detalhado destes 

elementos foi facultado pelo conhecimento do José Quintão que me ensinou 

e ofereceu os modelos gráficos, que os permitiram desenhar e testar.

O espaço interior estrutura-se a partir da entrada, situada no cruzamento 

dos dois eixos fundadores. É a partir daí que se estabelecem as circulações 

horizontais e verticais e se articulam os espaços da casa. Dos eixos resulta a 

hierarquia que organiza a volumetria e a distribuição.

Durante o longo tempo que durou a obra vivi, digamos, no estaleiro, como 
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o Eupalinos de Valéry. Testei o controlo e os usos da proximidade, vi a 

fundação virgem da geologia do assentamento, ouvi o empirismo sábio de 

mestres antigos que motivaram possibilidades, cheirei o húmido dos gessos 

e o perfume da carpintaria e do serrim das ‘madeiras de fora’, consolidei a 

ética do respeito pelo trabalho e pelo trabalhador, pela utilização criteriosa da 

matéria e dos recursos.

Da obra emerge ainda a profunda lição de gravidade que ouvi na resposta de 

um mestre calejado a propósito das tentativas idiossincráticas do cliente em 

imiscuir-se na aplicação do rufo: 

 – “Senhor, a água não é filha de cabra.”
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HABITAÇÃO UNIFAMILIAR

‘U’
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CASA HÉLDER NATAL
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Localização 
Mourisca do Vouga, Águeda

Projecto 
2010

Área de terreno/lote 
1.976 m2

Área bruta de construção
468 m2

O cliente e as suas idiossincrasias tinham construído um terreno com 

árvores (no longo período de muitos anos) a que chamavam sobreiro, 

carvalho-negral, carvalho-alvarinho, castanheiro, medronheiro, tília, 

nogueira, pinheiro, amoreira, figueira, oliveira e azevinho.

Com tanta construção a ocupar quase todo o lote, pediu-me que lhe 

plantasse uma casa numa pequena clareira (não edificada) que havia 

reservado para o efeito.

Como a ânsia construtiva tinha deixado pouco espaço livre à clareira, 

tivemos de demolir (leia-se cortar) três belas edificações em forma de 

carvalho-alvarinho para fazer o implante da nova planta, o que motivou, no 

Hélder Natal, forte oposição e considerações várias acerca do património 

por ele edificado, até ao momento em que percebeu que a lenha obtida 

poderia aquecer as próximas consoadas.

Este pragmatismo enraizado profundamente (digamos, poeticamente) no 

cliente e no arquitecto criou o sentido essencial da obra: a fusão de casa e 

de árvore.
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Os aspectos de ordem prática ou circunstancial, o funcionamento e 

distribuição curiosos, os quatro pátios que não são claustros e a parede 

poente que não se fez, o desenho que se traçou entre o limite das 

possibilidades vegetais pré-existentes e o programa da casa (que se 

foram motivando mutuamente), as relações e continuidades de interior-

exterior (realizados ou permitidos pela linguagem e pelo esforço estrutural 

construído) foram sendo desenhados “no processo”, em convergência e em 

divergência (leia-se, para todos os lados) com vista a obter aquela fusão 

desejada.

A natureza vegetal e a natureza edificada constroem-se unidas nesta casa-

árvore do Natal, como dois amigos a brincar à infância do poente.
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CASA OSVALDO MARQUES
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Localização 
Espinhel, Águeda

Projecto 
2004

Área de terreno/lote
1.200 m2

Área bruta de construção
663 m2

O lote apresentava dificuldades acrescidas porque vertia para norte e só 

permitia entrar pelo sul.

A casa desenhou-se como um ‘U’ fechado entre planos de controlo e divisão 

que hierarquizam o espaço e separam o percurso da entrada do corpo dos 

quartos.

O pátio no centro da casa – ideia central desta obra – permite a abertura 

da sala a sul para um espaço simultaneamente aberto e fechado, que é 

uma das recorrências e tema central da minha procura e experimentação. 

O pátio, como artifício e recurso distributivo-arquitectónico da história, 

mantém intactas as suas capacidades de servir e potenciar possibilidades 

espaciais, formais e organizacionais ao projecto de arquitectura. Tem um 

valor arquitectónico ‘universal’, constitui o lugar onde a interioridade da casa 

toma expressão paradigmática e ao mesmo tempo paradoxal. Paradigmática 

porque se expressa como espaço nuclear interior, introspectivo sem 

contacto com o exterior envolvente, e paradoxal porque esta interioridade 

é, contraditoriamente, na realidade exterior a céu aberto.
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Os quartos, ainda que virados para a rua, são fechados pelos dois planos 

laterais que se prolongam e pela sebe que confina o limite da rua, criando 

a intimidade que exigem. Esta opção está inteiramente ligada à procura 

do sol do sul. As salas e a cozinha ficam no quadrante oposto, a norte, 

beneficiando da vista para o jardim, para a piscina e para a paisagem da 

floresta envolvente e, no caso da sala, também a sul, para o pátio, para o 

sol.

As clarabóias da entrada, corredor dos quartos, escada e quartos de banho 

foram desenhadas e dispostas em ordem a funcionar como dispositivos de 

luz e de orientação na casa.

A linguagem é branca, pura, temperada pelo travertino e pela madeira, 

tentando a resistência aos elementos e ao tempo. 
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CASA MIGUEL SÃO BENTO
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Localização 
Assequins, Águeda

Projecto 
2001

Área de terreno/lote
1.286 m2

Área bruta de construção
300 m2

A casa dispunha de recursos e orçamento muito reduzidos para a sua 

construção, o que se traduziu, curiosamente, numa motivação extra à 

realização do projecto. Qualquer gesto acessório, qualquer opção de 

acabamento ou dimensionamento espacial teve que ser profundamente 

ponderada para que a proposta ficasse dentro dos limites do possível. 

Este aperto e esta contingência de circunstâncias várias funcionou como 

alavanca motivadora do projecto, como instrumento de construção dos 

critérios e das opções de desenho.

A casa implanta-se num pequeno lote, compondo uma base em tijolo com 

um pátio de luz para os serviços sobre a qual foi pousado um paralelepípedo 

branco aberto a sul. 

A distribuição apresenta uma sequência linear de espaços em dois pisos 

abertos a sul e ao pequeno jardim que o plano base resguarda da rua 

pública. É, neste sentido, uma ‘repetição diferenciadora do mesmo’ que se 

afasta do estereótipo, na medida em que não é reprodução e ao introduzir 

diferenças nessa recorrência, é, deste modo, fonte de transformação da 

referência de que parte.
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Reservou-se a intimidade dos quartos para o piso superior e para as vistas 

campestres envolventes. Os espaços colectivos e de serviço desenham-

se em torno do pátio e dos vãos a sul, estabelecendo uma ligação directa 

com o terreno. 

A orientação predominante e o dimensionamento das palas permitem um 

controlo luminoso e térmico que garantem um verão sombreado e um 

inverno com ‘ganhos térmicos’. Este tipo de adequação da arquitectura 

ao movimento aparente do sol – invariante no ciclo anual – que venho 

estudando e desenvolvendo, sistematicamente, na minha obra, teve 

neste caso, por razões óbvias, receptividade suplementar.

O projecto alicerçou-se na simplicidade de formas, de volumes e de 

relações espaciais para se constituir como arquitectura escorreita 

confortável, que procura desenhar o doméstico, também, pela escala 

e pela subtileza da luz e das qualidades tácteis e visuais da matéria. 

Os únicos luxos permitidos foram a construção de um alpendre ‘solto’ 

que pontua a entrada da casa e a utilização (ou melhor dizendo, a 

apresentação) da estrutura na caracterização do espaço de circulação 

interior e da varanda exterior.
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CASA VERA MIRANDA
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Localização 
Borralha, Águeda

Projecto 
1995

Área bruta de construção
610 m2

A casa dobra-se para um pátio em ‘U’, aberto a sul, resguardando-se da 

nortada forte a que se expõe a sobranceria do terreno.

A entrada na casa faz-se suave, pela curva protectora, realizando um 

filtro de planos sucessivos. A linguagem baseia-se na dualidade plástica 

do tijolo burro vermelho e do reboco branco pintado, que prossegue a 

experimentação iniciada em projectos anteriores.

A assimetria planimétrica e dos alçados reverbera nos espaços internos, 

permitindo a hierarquização funcional da casa em áreas/espaços com usos 

distintos: colectivo/serviço e privado.

Esta casa iniciou a experimentação da ‘família’ das casas em ‘U’, com 

a particularidade da orientação no sentido nascente/poente não ter sido 

confirmada pelas suas predecessoras.

As características experimentais do processo de elaboração e de concepção 

desenharam um precedente – não repetido – com os quartos para nascente, 

a cozinha para norte e as salas para poente. Esta orientação revelou a sua 

inadequação ao provocar vários problemas – sobretudo de conforto térmico 

– que o desenho não soube resolver e antecipar, mais ainda porque as 

especificidades morfológicas e topológicas do lugar permitiam outro tipo de 

orientação dos espaços.
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Não obstante, o processo seguiu pelo caminho simultâneo de várias 

hipóteses ‘misturadas’  no estirador, bebendo as influências de Frank 

Lloyd Wright, Neutra, Sert e Taínha, enquanto tecia lógicas de adequação. 

Os constrangimentos são vitais e necessários ao projecto e, neste caso, 

conferiram sentido ao desenho e deram critério à casa. No entanto, os 

critérios, por si só, não validam as obras, se vieram a revelar-se fonte de 

problemas, como parece ser o caso. 

Neste projecto, o trabalho de desenho não conseguiu, ou não soube, 

resolver com congruência os pressupostos de que partiu. A esta distância 

tudo seria mais fácil.
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HABITAÇÃO UNIFAMILIAR

‘PENTE’
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CASA FILOMENA CAMPOS
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Localização 
Barrô, Águeda

Projecto 
2005

Área de terreno/lote
2.700 m2

Área bruta de construção
493 m2

A casa implantou-se no sentido do comprimento do lote, desenhando um 

‘pente’ entre os limites do possível da largura. 

O estereótipo da ‘moradia’ de dois pisos na vertical e garagem/anexo ao 

fundo foi aqui desenhado do avesso, apresentando como primeiro corpo 

de proximidade à rua a garagem, para que a casa, lá atrás, viva livre de 

constrangimentos automobilísticos. O que a ‘moradia’ propõe na vertical foi 

desenhado na horizontal e disposto em torno de pátios.

A distribuição espacial reformula e desenvolve variações da concepção 

distributiva antes avançada nas casas Ricardo Abrantes, Alexandra Ribeiro 

e José Luís Nogueira. Depois o desenho, a vontade, as necessidades e as 

circunstâncias do caso específico transformaram o geral no particular, o 

igual no diferente.

A implantação, que se vai afastando da rua em direcção a sul, e a sequência 

ordenada das alas – garagem, salas, quartos – desenha a separação, na 

horizontal, das funções – do mais público ao mais privado –, acentuando a 

diferenciação do uso que possibilita nos pátios que desenha.
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Os pátios ocupam posições polarizadoras, permitindo criar uma organização 

em dois núcleos: um que compreende os espaços colectivos de salas e 

escritório; outro de serviços para apoios da cozinha e lavandaria. 

Estes dispositivos espaciais permitem isolar a casa do exterior envolvente 

e conferem o sentido doméstico àquele habitar. São espaços ‘negativos’, 

resultantes  de uma subtracção da matéria, onde o vazio adquire plasticidade 

e possibilidade de relacionar e prolongar o interior no exterior. Nestes 

casos, a paisagem (ou melhor, o que se vê do interior) não é longínqua nem 

pré-existente, é próxima e, nesse sentido, o contexto é quase totalmente 

desenhado pelo projecto.

O pátio da sala foi desenhado para que o céu, o dia, a noite, o curso dos 

astros, a luz e a chuva – recolhida no impluvium, no algibe, neste caso 

transformado em piscina –, expressassem naquele espaço doméstico 

exterior, de forma literal ou figurada, o tempo cíclico e os elementos.
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CASA JOSÉ LUÍS NOGUEIRA
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Localização 
Sangalhos, Anadia

Projecto 
2003

Área de terreno/lote
2.060 m2

Área bruta de construção
289 m2

A casa é um ‘pente’ que se filia na família iniciada no projecto Ricardo 

Abrantes. Um dos requisitos do projecto era prever dois espaços destinados 

às actividades profissionais dos clientes: um ‘gabinete’ de contabilidade 

e um ‘gabinete’ de esteticista. Por se tratarem de espaços que viriam a 

receber público, optou-se por situá-los, conjuntamente com a garagem, 

num corpo independente que se interpõe entre a rua e a casa propriamente 

dita. Essa circunstância motivou a fragmentação volumétrica que o projecto 

apresenta e a distribuição programática em três braços distintos mas inter-

relacionados.

O primeiro braço inclina-se procurando o paralelismo incerto com a rua 

de acesso, provocando uma tensão entre volumes que acelera o efeito 

perspéctico no primeiro pátio. Os restantes braços, embora desenhando 

um ‘U’ para poente, optam criteriosamente pela abertura a sul e vertem as 

águas para um pátio/plúvio.

O braço central, compreendido pelas salas e pela cozinha, é o contraponto 

entre o público e o privado, constitui o equilíbrio na gradação espacial. 

O braço a sul alberga a zona íntima dos quartos, abrindo-se para esse 

quadrante e para a calma de um jardim que se prolonga para o fundo do 
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lote. A distribuição faz-se por um ‘eixo’ que liga da porta de entrada aos 

quartos. É a espinha dorsal que percorre toda a casa e se abre para os vários 

compartimentos, marcando claramente a sua noção de horizontalidade e 

profundidade.

Os pátios surgem como espaços essencialmente privados, ampliam a casa 

e os seus dispositivos espaciais. Desenham um exterior recolhido entre 

muros, com autonomia e independência relativamente à envolvente da rua 

e dos outros lotes.

A volumetria branca de planos inclinados e as chaminés desenham o 

céu que os olhos permitem ver. A evidente escassez de meios e recursos 

utilizados determinou soluções construtivas, espaciais e formais de 

consistente autenticidade linguística. A ilusão reside na grande dimensão 

que os volumes oblíquos entregam a tão pequena casa.
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CASA E PISCINA ALEXANDRA RIBEIRO
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Localização 
Borralha, Águeda

1ª FASE

Projecto
2000

Área de terreno/lote 
2.891 m2

Área bruta de construção
687 m2

É, para mim, incontornavelmente, uma obra especial. 

A intervenção foi feita a três tempos, com a teatralidade de três actos 

complementares. A ‘moral da história’ é a mudez da arquitectura – por muito 

que se queira dizer – qualquer que seja a tradição e a linguagem com que se 

faça ou os princípios contraditórios e as condições artísticas instáveis de que 

se parta, se percorra, ou queira percorrer.

1º Acto: O ‘anexo’

A envolvente apresentava um loteamento banal com pouco sentido edificatório 

– um ‘não contexto’. O terreno tinha uma construção antiga, vernacular, com 

duas águas em telha, que o cliente queria preservar para dialogar com a 

modernidade pretendida para a futura casa.

Aquele pretenso património constituído por quatro frágeis paredes, que 

suportavam um tosco sistema viga-vara-ripa, seria, na esperançosa versão 

da encomenda, reabilitado e destinado à garagem, à ‘cozinha do forno’ e aos 

arrumos. Rapidamente se concluiu e provou, com desenhos à escala, que a 
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dimensão pretendida para o ‘anexo’ era incompatível com a pequenez da pré-

existência, pelo que desenhei um ‘clone necessário’, segu(i)ndo a morfologia 

do objecto original e reinterpretando, em ferro, a lógica estrutural/gravítica do 

antigo madeiramento da cobertura.

As perguntas e o desejo de inteligência do processo de desenho encontraram 

um volume em ‘L’, dobrado sobre um pateo aguçado.

2º Acto: A ‘casa’

O desafio e trabalho de projecto passou, depois, por encontrar um (des)

entendimento entre linguagens distintas, porque queríamos que afirmassem, 

pluralmente, o mesmo – ainda que possibilitando vários interpretações e usos 

ao longo do tempo, por quem as vê e as vive.

A casa apoia-se na curva da rua, com um desenho que se dobra e desdobra 

sobre si próprio para a fechar no seu casulo aberto para dentro, para a desligar 

da vulgaridade envolvente. Esta espécie contraditória de negação relacional 

– que renega aquela rua e aquele ‘não contexto’, mas ancora-se neles para 

se desenhar com critério – resultou, para melhor se proteger, numa imagem 

‘fechada’ de casca dura de betão, que remete para Tadao Ando.

O segundo acto representou-se em forma de ‘U’ côncavo, fazendo distribuir 

e corresponder partes particulares do programa doméstico a cada um dos 

três segmentos daquela forma – um com salas e cozinha/serviços, um 

com biblioteca, um com quartos. A cada braço/segmento/função da casa 

correspondem pátios específicos e autónomos, ficando as ‘partes’ ligadas a 

‘intervalos’ exteriores, traduzidos em diferentes matérias e diferente luz.

A continuidade espacial liga o interior com o exterior e este com aquele de 

forma complanar telúrica e intensa. O espaço cria e desenha o côncavo, o 
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‘dentro’, mas olha para fora. O conforto sente-se, a acústica ouve-se.

A linguagem é construtiva, sem cedência ao efeito de ‘feitios’ epidérmicos e 

passageiros. A dialéctica novo-antigo é uma estória, uma estória muito antiga.

3º Acto: O epílogo de um tríptico

Anos mais tarde, o cliente manifestou a vontade de acrescentar um 

‘complemento’ especial para o culto do corpo e da água – uma piscina e 

ginásio cobertos, que potenciaram um complexo experimentalismo projectual.

A inserção de outro volume abriu um novo ciclo de mutações surpreendentes, 

alterou e completou, simultaneamente, a ordem existente, reajustou relações, 

referências, proporções e critérios de concordância/discordância com o 

estabelecido, segundo um ‘discurso’ ou ‘diálogo’ diferenciado de prazer 

rigoroso, mas igualmente mudo.

O novo edifício constitui uma estrutura mais ‘abstracta’, cuja presença se 

contrapõe ao carácter neutro e sereno das construções que a antecederam. 

O pré-existente auxiliou o desenho no sentido de o justificar e de o ancorar 

com sentido de relação.

O resultado foi uma forma poliédrica irregular, cujo interior se caracteriza por 

uma sequência de espaços de marcação trapezoidal, inflexionados perante as 

limitações métricas do fundo do lote e a captura selectiva de pontos perspécticos 

singulares da envolvente. A forma ‘escultórica’, cujas faces estabelecem 

ângulos distintos entre si, é encimada por duas pirâmides, também elas de 

base irregular, truncadas por planos oblíquos que as seccionam e criam duas 

clarabóias biseladas.

O (des)encontro entre as três construções desenha um pátio de vários pátios 

que agora se completam e fecham. Do lado da casa, o espaço abre-se quase 
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por completo e a fonteira entre o interior e o exterior dilui-se na transparência 

do vidro e no carácter minimal da caixilharia. 

No exterior, uma pele em zinco reveste todo o volume construído. O betão 

à vista no interior remete para os planos que, do lado da rua, desenham os 

limites da habitação. 

Tão importante como a forma e a massa que o betão permite desenhar, são os 

vãos que nela se abrem, designadamente na cobertura, que elevam o plano 

do olhar para o tecto e revelam o espaço interior e a sua complexidade.

As ‘absides’, corpos de formato trapezoidal irregular e pé-direito mais baixo 

(formas fractais quase auto-similares àquelas, cópias propositadamente 

distorcidas dos volumes de maior dimensão), adossam-se aos dois volumes 

principais. A duas delas, associaram-se cilindros/canhão de luz pintados com 

cores primárias – amarelo, magenta e azul – como metáfora às criptas do 

Convento de La Tourette, de Le Corbusier.

O percurso entrada-água desenha uma sequência ‘teatral’ de compressões 

e dilatações espaciais, em movimentos de ‘sístole-diástole’, que concorrem 

e culminaram no espaço extravagante da piscina. Espaço onde os tectos 

plurifacetados e profusamente perfurados, por cilindros/canhão e ampla 

clarabóia, ‘banham’ o interior, geram variação, cintilações de água, efeitos de 

diafanidade tocante do ‘tempo suspenso’ e da sobranceira indiferença solar.

Será reflexo de muito labor, muito ofício. Reflexo de momentos e circunstâncias 

únicas – irrepetíveis. Reflexo de um pensamento/desenho plural, aberto, livre, 

que mete a mão no ‘baú da disciplina’ e das possibilidades e – com prazer e 

rigor, como ensina/incita Sérgio Fernandez – vai tacteando e reinventando: 

neste caso o Panteão de Roma, os hammam e os múltiplos sóis de Alvar 

Aalto.
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CASA RICARDO ABRANTES
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Localização 
Recardães, Águeda

Projecto 
1999

Área bruta de construção
705 m2

O projecto não passou pela experiência reveladora e clarificadora da 

obra nem por fases mais pormenorizadas de desenho. A construção não 

é, no entanto, per si, a única condição de validade ou de utilidade de um 

projecto.

Esta casa disposta em ‘pente’, com pátios abertos e encerrados, foi 

referência e fundamento de experimentação, um proto-desenho de 

ideias que mais tarde viria a desenvolver num conjunto de casas com 

características genealógicas comuns:

- volumetria composta por corpos separados a que 

correspondem distintas partes do programa ou da 

organização do habitar;

- interiores em continuidade ou prolongados em pátios 

semiabertos ou umbilicais;

- continuidade interior-exterior-interior-exterior, promovendo 

sequências espaciais longitudinais e ligadas visualmente;

- corpos adossados (absides ou latrinas) que sinalizam e 

pontuam o exterior, como sinais ou verrugas identitárias;

- orientação francamente aberta a sul sob palas, mas com 



178

parcimónia e contenção nas aberturas a nascente e poente;

- salas com articulação aberta (sem portas) e espaço 

organizado com planos que reforçam a sua continuidade.

Este projecto tem, além das particularidades acima descritas que a 

caracterizam no cenário das casas em pente, uma forte influência miesiana, 

patente nos planos longos e lineares que estruturam a casa construtiva e 

espacialmente. São os condutores muito claros e efectivos/afectivos das 

intenções de desenho, criam espaços, percursos, noções de aperto e 

largura, de contenção e abertura. No fundo, com poucos mas assertivos 

gestos, assegura-se a organização e distribuição espacial da casa. 

A sua aparente rigidez cartesiana é quebrada pelos corpos adossados, 

‘absides’, que acrescentam momentos de excepção, de uma certa 

confrontação perante a linearidade dos planos e de singularidade que 

confere identidade ao projecto.

A hipótese iniciada com este projecto – casa pátio em pente – foi a base 

onde assentou a experimentação da casa Alexandra Ribeiro, da casa José 

Luís Nogueira e da casa Filomena Campos.
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HABITAÇÃO UNIFAMILIAR

‘CLAUSTRAL - CENTRAL’
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CASA ÁLVARO AMARAL
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Localização 
Recardães, Águeda

Projecto 
2000

Área de terreno/lote
3.068 m2

Área bruta de construção
1.073 m2

O terreno que abre em leque, com declive acentuado, a grande dimensão e 

complexidade do programa, temperados pelas idiossincrasias dos clientes 

e pela referência recorrente a ideias distributivas das casas de Delos e de 

Pompeia, resultaram numa hipótese claustral em elevação, ou seja, em 

continuidade vertical.

A casa foi desenhada como um olho, como variação ou desenvolvimento 

experimental que aprofundou a casa barco da Figueira. Neste caso, o olho 

vê o vale do rio Águeda, desenhando com toda a evidência uma janela baía 

côncava que une o interior das salas. A forma acentua a dinâmica do leque 

côncavo-convexo, a que associamos a percepção do espaço e da entrada 

de luz no nosso olhar.

Como uma lente ‘grande angular’, o convexo da varanda desvenda a 

paisagem ao arquear-se ligeiramente para abarcar o máximo que a vista 

abranja, enfatizando a perspectiva aberta que a óptica admite.

Nesta habitação, o claustro só é acessível pelo olhar, mas esta característica 

limitadora não lhe diminui a importância enquanto elemento determinante 

na caracterização daquele espaço doméstico. Luz e água partilham-se no 
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deambulatório desse vazio claustral que organiza a casa.

O claustro sintetiza uma imagem de interioridade, protegida, segura, um lugar 

de domínio privado de sentido figurado. Funciona como Gaudí o entendeu 

na Casa Batló: como elemento arquitectónico pleno de intencionalidade, 

quer do ponto de vista da caracterização do interior, quer dos seus atributos 

formais e materiais, sem ter de se reduzir ao papel de conduta de ventilação, 

de elemento de iluminação ou infraestrutura do edifício. 

A razão do desenho quis desmaterializar e prolongar os limites desse 

espaço, transportando para o núcleo da casa, de modo idealizado, o exterior 

ausente, a ordem das coisas e do mundo em que a casa existe.

O toque e encosto no vizinho é realizado com o máximo respeito aos 

alinhamentos existentes, soltando, depois, o volume tripartido, em altura, 

das amarras do lugar. A matéria tenta a perenidade na robustez do edifício 

e da construção firme, na consistência da pedra e do betão cru.

A distribuição, ainda que gerada ou centrada no claustro, desenha e 

desenvolve simultaneamente (ou em complementaridade) articulações 

de continuidade sequencial directa entre os espaços colectivos da casa 

(cozinha, salas, biblioteca), de forma autónoma relativamente à distribuição 

primária claustral.

A continuação de um espaço noutro (como vasos comunicantes sem 

intermediários apertados) é coisa antiga do habitar humano, que o projecto 

da casa quis recriar enquanto sonhava com solares e com o Natal de Fanny 

and Alexander, de Ingmar Bergman.
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CASA BARCO MIGUEL OLIVEIRA
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Localização 
Figueira da Foz

Projecto 
1996

Área de terreno/lote
8.879 m2

Área bruta de construção
660 m2

A especificidade da localização, da forma do terreno, do programa e a 

‘disponibilidade’ dos clientes ajudaram a desenhar a casa. A casa é um barco, 

um palheiro da beira-mar. Representa a navegação na evidência do mar alto, 

sem os faróis de costa da navegação à vista.

A dimensão da viagem, a autonomia desprendida, o longo mar à frente fez-se 

com proa, ponte e escotilhas, com antropomorfismo popular, com pragmatismo 

poético, com o astrolábio da memória e outros instrumentos de navegação 

que a necessidade e o desenho criaram.

A linguagem funda-se e renova-se no vernacular dos palheiros da Tocha e 

da Costa Nova, que povoam a minha infância e que depois reencontrei na 

Autobiografia Científica de Aldo Rossi. A casa aparenta uma pobreza material 

exterior de um revestimento em escama de madeira de pinho pintado. Esta 

aparente pobreza confere-lhe, no entanto, maior capacidade de adequação e 

resistência ao ar marítimo a que está sujeita. A matéria, em arquitectura, não 

vale pelo seu custo ou preço monetário, mas pela relação, adequação, bom 

uso e potencialidades que o projecto consiga criar. Curiosamente, o aço inox 

do exterior (muito mais caro que o pobre do pinho pintado) demonstrou, na 

passagem do tempo, muito menor resiliência.

A casa distribui-se em torno de um pátio fechado interno que não consegue 

ser claustro, com os espaços dando directos para si e para a paisagem de mar 
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e de serra.

A continuidade interior-exterior é de leitura longitudinal, que permite o olhar em 

comprimento (com sequências de interior-exterior-interior-exterior), tecendo 

relações de inclusão do Atlântico e da serra da Boa Viagem.

Com interiores em folha desenrolada de madeira doirada, é a casa concha 

acústica do silêncio que diz muito. A precisão, o requinte e o rigor construtivo 

são possíveis com bons ofícios de artes muito antigas: os mestres construtores 

da minha homenagem.
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HABITAÇÃO UNIFAMILIAR

‘HÍBRIDA’
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CASA FERNANDO CAMPOS
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Localização 
Albergaria-a-Velha

Projecto 
2011

Área de terreno/lote 
3.610 m2

Área bruta de construção
876 m2

O terreno desenha um contacto estranho com a rua, que permite a entrada 

por sul, a uma cota baixa. A implantação foi pensada em coordenação 

com o percurso de acesso à casa, aplicando a lição grega de aproximação 

ao edifício feita no sentido oblíquo, com o intuito de facultar a leitura em 

movimento das perspectivas das fachadas, do volume e de impelir a uma 

promenade architectural que vai desvendando o edifício. 

O espaço que antecedia a entrada da casa, um terreiro de recepção definido 

pelos muros norte e poente, pelos dois volumes e pela pala que os une, 

situava-se nas costas da casa, recolhido da rua. Marcava a conclusão do 

percurso de acesso e constituía simultaneamente um espaço de serviço e 

de transição.

A casa seria organizada a partir de dois paralelepípedos paralelos entre 

si, articulados por uma pala-alpendrada que permitia também marcar a 

entrada, dispostos a partir da matriz ordenadora e modular que tudo definia 

e onde o desenho bebia razões.

O projecto desenvolveu, como hipótese auto-sustentada por 

experimentações anteriores, um desenho que, partindo de uma unidade-
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módulo espácio-construtiva, conjugada e associada numa grelha racional 

de necessidades orientadas, estabeleceu critério e regra de depuração a 

que foi sujeito o programa e a organização espacial.

A composição fez-se, portanto, de um princípio modular e repetitivo, 

‘cartesiano’, em que se apoiava a regra e a medida (fundido e perseguido, 

também, na organização dos espaços interiores), para ligar, como num 

corpo, esqueleto e músculos, ossos e carne.

Na relação das salas, escritório e entrada seria permitida maior liberdade 

e flexibilidade espacial com recurso a paredes tabique para o interior das 

quais deveriam deslizar as generosas portas de correr.

Os planos pétreos que definiriam a plataforma sobre a qual assentaria e 

balançaria o volume principal do edifício, prolongavam-se além dos limites 

da casa, controlando ou enquadrando um pátio exterior.

O piso baixo reservou-se para a recolha de tractores de colecção do cliente 

e para o seu inevitável ‘salão de festas’.

A contenção do desenho, na concepção, explorou escrupulosamente a regra 

que a sustentava, traduzindo a afirmação de um exercício sem concessões 

casuísticas ou subterfúgios e revelando um processo de síntese que se 

tornava evidente pela justeza da resolução do conjunto.

Os desenhos, que nunca chegaram ao projecto de execução, foram 

simpaticamente arrumados na gaveta da experimentação sem obra, da 

experiência sem experiência, em espera suspensa de realidade, constituídos 

como propedêuticas de futuro.
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CASA MARIA ALICE
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Localização 
Assequins, Águeda

Projecto 
2008

Área de terreno/lote 
1.570 m2

Área bruta de construção
414 m2

A casa representa um proto-experimentalismo de volume, de forma e de polifonia 

de aberturas que a Piscina Alexandra Ribeiro viria a aprofundar. É um desenho 

de liberdade gestual que procura o surpreendente sem querer doutrinar.

O desenho fez-se conjugando os volumes programa da casa com as possibilidades 

permitidas por duas nogueiras – digamos – pré-existentes e enraizadas no sítio.

O cliente Manel, que é um pragmático com longa produção de caixilharia, 

concordou em poupar as árvores enquanto comíamos nozes. Como as boas 

intenções (o gosto pela natureza, pelas árvores…) não são condição necessária 

e suficiente para os projectos – nem colheram no Manel – o processo de (e)

laboração teve de recriar, testar e confirmar os princípios, ou seja, tivemos de 

partir as nozes com o desenho.

Assim, ficou uma nogueira no terreiro da frente como contraponto natural e 

produtivo às costas da casa e a outra, lá atrás, como fecho e contenção de 

sombra do pátio recolhido e solarengo da Maria Alice.

O pátio a norte, terreiro de entrada da casa, funciona como espaço de transição 

que prolonga o tempo de entrada na habitação, enquanto o pátio sul funciona 

como espaço de dilatação da zona de serviço e de expansão das zonas colectivas, 

para a permanência.
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A concepção distributiva baseia-se nalgumas invariantes projectuais da minha 

obra: a procura do sul, as aberturas francas abrigadas por palas, a sucessão 

coerente de espaços em gradação colectivo/privado. 

O programa é resolvido em duas águas, com correspondência programática, 

que desenham um ‘L’ de céu recortado na entrada: 

-uma das águas corresponde à garagem e arrumos; 

-a outra organiza o átrio, as salas, a cozinha e lavandaria, os quartos e o 

alpendre. 

Optei por critérios de caso a caso, que excluem as generalizações apressadas, 

procurando uma forma particular de explorar e organizar a forma e a matéria 

através de protuberâncias mais abstractas, sequências de janelas diversas, a 

utilização cadenciada do branco e da madeira.

O desenho encontra, nessa experimentação, razão para o anexo e para a sua 

materialização com alguma excentricidade – em forma de noz de zinco – que 

deixa saborear um miolo lúdico de ginástica e permite olhar para quadros-janelas 

de alpendre.

Esse volume excepcional liga-se à casa através de uma galeria coberta, uma 

‘manga’ perene com pequenos vãos de disposição aparentemente aleatória que, 

mais do que proporcionarem uma relação visual franca com o exterior, introduzem 

luz pontual, marcam a cadência e guiam o percurso até àquele espaço.

Neste, como noutros casos, o alpendre/varanda/pala fica para sul e possui três 

funções distintas mas complementares: é dispositivo passivo de controlo da luz, 

é elemento articulador que promove a transição entre o interior e o exterior e 

é um prolongamento que, com critério diferenciador, faz-se mais largo, mais 

profundo, na frente das salas e da cozinha.
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CASA JOSÉ PAIVA DA SILVA
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Localização 
Macieira de Cambra, Vale de Cambra

Projecto 
2007

Área de terreno/lote
7.312 m2

Área bruta de construção
650 m2

O terreno é na serra, na encosta, em socalcos de granito que vêem, lá 

longe, o mar que espelha poentes. A água abundante, conduzida em canais 

subterrâneos de gravidade, recolhe-se em tanques. Tudo desenhado 

com lógicas de empirismo agrícola de tempo longo, que constroem, 

conjuntamente, uma natureza artificial subjacente e utilitária.

Existia, semidestruída e ancorada a um socalco, uma pequena edificação 

de planta rectangular de dois pisos voltada para sul, que se pretendia 

preservar. Como a sua dimensão não era suficiente para receber o programa 

encomendado teve de ser construída obra nova. 

O projecto começou pela velha casa, ampliando-a e mantendo as suas 

espessas paredes de granito, aceitando aquela história do lugar. O novo, a 

ampliação, subjugou-se à escala rural do sítio e às pré-existências naturais 

e construídas que definiram a sua geometria e implantação.

O programa foi desenhado em duas partes: o ‘antigo’ e o ‘novo’. 

A matéria geológica que constrói a arquitectura vernacular existente seria 

desmontada e reaproveitada em novas conjugações construtivas, no 
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‘antigo’ que se redesenha em duas águas de telha, a que corresponde o 

volume quebrado dos quartos e do salão da cave, que receberia os troféus 

de caça. 

O ‘novo’ albergaria as zonas colectivas e os serviços – salas, escritório, 

cozinha e demais dependências anexas. A sua cobertura plana, com 

brita miúda e terra, prolongaria complanarmente os taludes na casa e 

esta no terreno em desenhos de toupeira que se mostrariam nos pátios 

esburacados, para onde se abre a lavandaria, a ‘casa do forno’ e a cozinha.

No prolongamento das salas e no limite de um muro socalco, uma piscina 

transbordante complementaria o programa lúdico da casa, funcionando 

simultaneamente como espelho de água com reflexos de céu e da 

deslumbrante paisagem da serra, como reinterpretação e reutilização dos 

tanques de água corrente que salpicam o terreno.

O projecto quis desenhar a contemplação. Fê-lo com um conjunto articulado 

de segmentos facetados que arqueariam na direcção do longe.

As costas ficaram para o norte, fechadas, com os acessos e a circulação de 

ordem prática e mecânica do entrar e sair, com articulações preparatórias 

de palas-alpendre que abrigam as transições do dentro e do fora.

As salas desenharam-se abertas, em continuidade fácil e articulação 

desafogada entre si, com o átrio, com a cozinha e com o exterior empedrado 

da contemplação e da piscina transbordante para o vazio.
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CASA ANA LUÍSA ROQUE
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Localização 
Barrô, Águeda

Projecto 
2006

Área de terreno/lote
2.093 m2

Área bruta de construção
497 m2

No terreno existiu uma construção a que chamavam Varanda do Cértima, 

de que o tempo fez sobrar algumas imagens, memórias e quatro colunas 

toscanas. O projecto quis recriar a varanda e as memórias, quis fazer-se 

daquela paisagem arrebatadora que nos prende e diminui tudo o resto.

As limitações físicas do cliente aconselharam a desenhar uma casa térrea. 

Construiu-se um muro de granito para resolver o desnível do terreno e criar 

uma plataforma (que sobre-eleva mais o espaço de miradouro existente) 

sobre o qual assenta a casa, como artifício autónomo e suspenso sobre a 

nova topografia inventada.

O limite é protagonista mas dilui-se, como que sem fronteira, e constitui-

se como critério fundamental de projecto. Esse esbatimento do limite 

estruturou o espaço, a sua forma e identidade. Desenhei, por essa via, 

uma arquitectura sensível ao diálogo entre interior e exterior, o que se 

evidencia no alpendre de entrada, nas varandas e no claustro. As varandas 

funcionam como lugar intermediário, de carácter ambivalente. Constroem a 

paisagem e são um convite à sua contemplação, à pausa e à permanência. 

Constroem a paisagem porque ela, embora existindo, só ganha sentido ao 
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ser interpretada pela arquitectura.

O claustro é o contraponto, para dentro, da casa que se abre para fora. 

Organiza a distribuição com hierarquias diversas, potencia a circunspecção 

deambulatória, a função esclarecida e a continuidade no tempo e no espaço. 

Desenhei esta casa como experiência de mestiçagem das famílias linear, 

claustral e em ‘L’, como forma de resolver a relação com a paisagem e o 

sistema de circulação para, a partir daí, nessa desestabilização, encontrar 

novas respostas espaciais e fontes de transformação.

Os planos de tabique de madeira com portas de correr para o seu interior 

desenvolvem uma tendência de flexibilização do espaço colectivo, 

transversal em quase todas as casas da minha autoria. 

Os contraplacados desenrolados de madeira de ‘tola’ tem uma presença 

muito forte no interior. A sua conjugação com a luz resulta numa atmosfera 

cálida e aconchegante. A pedra tem um protagonismo interior mais limitado, 

como contraponto ao revestimento exterior de granito bujardado grampeado 

que se expõe ao tempo para adiar a ruína.

O processo de desenho recorreu e aprofundou a enxertia como procedimento 

e como hipótese, utilizou partes anteriores, reservas disponíveis e já 

experimentadas, que se auto-motivaram conjuntamente no desenho, 

criando uma nova possibilidade de todo e de parte, uma resposta espacial 

ao sonho que a Ana Luísa pode agora viver.
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CASA HENRIQUE MARÇAL
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Localização 
Aguada de Baixo, Águeda

Projecto 
1996

Área de terreno/lote
2.287 m2

Área bruta de construção
582 m2

A casa assumiu uma implantação sobranceira, sobre um muro de talude, 

com abertura predominante a sul e poente que a densa vegetação filtra, 

permitindo abrir sem medos os grandes envidraçados das salas e quartos.

O pátio, o saguão, o claustro, foram ‘sementes’ plantadas pelas aulas de 

Teoria Geral de Organização do Espaço, do Mestre Távora, nas viagens a 

Delos, a Pompeia, a Tomar e pelas casas da memória da minha infância.

O desenho desta casa procurou colher os frutos dessas lições e 

deambulações, propondo uma reinterpretação contemporânea do artifício 

claustral para encontrar o sentido de unidade e de ligação dos espaços 

à volta, misturando-o ou enxertando-o, duplamente, em experiências de 

casas em ‘L’ e de casas lineares.

O projecto explorou articulações espaciais entre as salas e o claustro, 

através da utilização de paredes-planos deslizantes que possibilitam 

variações dimensionais significativas, como que introduzindo uma qualidade 

camaleónica (de mudança de carácter e de polivalência) ao espaço.

A experimentação projectual incidiu também sobre o trabalho das transições, 
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tanto entre interior-exterior como na própria interligação de espaços 

interiores de diferentes ambiências, com a criação de antecâmaras de 

transição, que Siza traduz:

“Na travessia entre dentro e fora é sempre necessário uma 

mediação, uma transição (…) esta transição, que em substância 

constitui uma câmara de descompressão, permite evitar a 

passagem imediata e desagradável de um ambiente interior, 

eventualmente com ar condicionado, para os rigores do exterior 

(…) Daqui resulta, portanto, a necessidade destas pausas, que 

de certo modo desmaterializam a casa e criam uma sensação de 

continuidade e de passagem suave entre a dimensão interior e a 

complexidade do exterior” 1

O hibridismo da casa pode ser lido na composição que agrega concepções 

distributivas de origem distinta – central/claustral, linear e ‘L’ – reunidos 

num exercício crítico que traduz a ambivalência funcional dos espaços: de 

um lado os espaços colectivos e serviços, do outro os espaços privados 

dos quartos.

1 Álvaro Siza cit. in CIANCHETTA, Alessandra e MOLTENI, Enrico. Private Houses. Milão: Skira, 
2004, p.46
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HABITAÇÃO PLURIFAMILIAR

‘LINEAR’
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CAIS DE SÃO ROQUE
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Localização 
Aveiro

Projecto 
2008

Área do lote 13 
1.380 m2

Área bruta de construção
8.310 m2

O local possui uma beleza deslumbrante de água e de luz reflectida, de 

horizontalidade longínqua, de salinas com natureza geometrizada e tocante. 

O génio mau revela-se em nortadas violentas e muito desagradáveis.

O projecto potenciou e corrigiu as características ‘naturais’, as circunstâncias 

várias e as especificidades contrárias da dialéctica do génio. Traduzindo 

livremente Vitrúvio, “a arquitectura corrige, com arte, o que à natureza falta.”

Desenharam-se, por isso, janelas ladroneiras de paisagem e o sossego 

de varandas solarengas orientadas a sul (ou melhor dizendo, ligeiramente 

a sudoeste) como abrigos exteriores de contemplação, com uma regra 

cortada à esquadria da ortogonalidade estrutural subjacente.

A base fez-se em pilotis de suspensão e de partilha de espaços colectivos do 

condomínio, de lembrança Moderna, sobre caves de estacionamento que 

prolongam as estruturas para baixo e que realizam a ventilação necessária 

por convecção natural que desenha o vento disponível para cima.

Tudo assente em estacaria estrutural profunda que pousa em margos de 

sustentação com milhões de anos (como os ensaios geotécnicos afirmam), 
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dando uma dimensão de relatividade geológica à perenidade da arquitectura 

(que por vezes pomposamente afirmamos mas sabemos condenada à 

ruína). 

O projecto desenhou-se, ainda, no módulo e no entendimento estrito de 

cada espaço com o fora, mas também no entendimento de cada alçado 

como um artifício interpretativo de esfera celeste exterior a que se liga.

O processo recorreu e recriou o vocabulário formal de outras experimentações 

construídas, redesenhando-o em novas hipóteses.

O curioso (e útil) no processo de enxertia é que se pode pôr um tronco de 

amendoeira, bravia e pouco sujeita à secura, a dar pêssegos suculentos 

em verões de calor, como me ensinou o meu avô José Maria enquanto 

enxertava carpintaria em árvores.

PLANO URBANÍSTICO CAIS DE SÃO ROQUE

O projecto do edifício Cais de São Roque foi precedido de uma alteração 

ao Plano Urbanístico das Barrocas, em Aveiro, da minha autoria.

O plano redesenhou um plano anterior, continuando os alinhamentos e o 

sentido da estrutura viária que tocava na área de intervenção, sem qualquer 

aumento da área de construção acima do solo, sem aumento do número de 

habitantes e sem aumento do número de fogos relativamente ao existente. 

Da proposta geral emergem algumas especificidades:

- os quarteirões ficam abertos e com atravessamentos de utilização 

pública, desenhando volumes soltos e lineares, sem qualquer ‘L’ ou 

braços definindo ângulos de 90º, para não fechar visualmente a relação 
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dos edifícios com o lugar natural de excepção da envolvente (frente de 

água do canal de São Roque e das salinas);

- o plano define duas ‘linhas’ de lotes unifamiliares paralelas ao canal 

com casas que remetem para os ‘palheiros’;

- os lotes de habitação plurifamiliar foram previstos para uma segunda 

linha, desenhando dois ‘tridentes’ perpendiculares ao canal e dois 

volumes contrafiados entre estes;

- para a proximidade da Capela da Nossa Senhora das Febres foi 

desenhado um volume em arco que define um grande espaço público 

de relação e remate da estrutura viária secundária/pedonal;

- cada lote de habitação plurifamiliar foi desenhado para receber um 

edifício solto, uma forma arquitectónica autónoma, sem necessidade de 

equacionar o problema de transição ou encosto ao vizinho;

- a nascente fica instalado um parque de estacionamento próximo dos 

espaços comerciais e dos equipamentos;

- a estrutura viária organiza-se e hierarquiza-se em dois tipos: a principal, 

que continua a pré-existente que toca no terreno, e uma secundária, 

mais restrita e de utilização mais vocacionada para os residentes;

- a solução de conjunto procura potenciar a todos os lotes a existência de 

relações francas e claras com os elementos naturais mais importantes 

daquele lugar: as salinas, os canais e, de algumas cotas, o mar.
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EDIFÍCIO QUINTA DA ALLA
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Localização 
Águeda

Projecto 
2006

Área do terreno/lote 
11.433 m2

Área bruta de construção
15.267 m2

O programa é diversificado e implanta-se numa área de expansão, na 

parte alta da encosta de Águeda. Campo de jogos, pequeno ginásio, sala 

do condomínio, creche, pré-escola e ATL complementam o programa 

habitacional.

Sem grandes apoios ou referências na envolvente próxima, preservou-

se um sobreiro e o seixo redondo dos muros, que remetem para algum 

‘romantismo’ do lugar, resultante da limpeza da terra, que é matéria de 

construção nas vedações das quintas daquela zona.

O desenho apoiou-se nas diferenças, nos problemas, no programa, no 

orçamento e na legislação para encontrar hipóteses e soluções. Fez-se em 

‘vegetais’ e sobreposições transparentes e simultâneas de todos os pisos, 

que se determinaram e condicionaram mutuamente, até encontrarem o 

sentido e a lógica partilhada que a todos interessava, ainda que temperada 

pela hierarquia da importância relativa de cada um.

A modulação construtiva estabelece a ordem do espaço, é preponderante 

na composição arquitectónica, é firme e repetitiva mas permite flexibilidade, 

diversas possibilidades e variações distributivas e tipológicas.
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A partir da medida padrão da largura de um quarto (sub-módulo/célula-

base) e da consideração da repartição dos esforços estruturais e das infra-

estruturas necessárias, definiu-se um módulo habitacional que, através 

da sua associação e repetição sequencial, ‘mede’ e unifica a composição 

arquitectónica, o organismo maior e mais complexo que é o edifício. 

Estabelece uma lógica racional que se obtém através de um processo de 

experimentação do desenho, onde as hipóteses foram testadas mediante 

a convergência de vários níveis de informação, que não criam rigidez 

programática e inflexibilidade espacial, mas uma unidade estruturadora 

que acerta a alteração das condições que a sustentam originalmente, sem 

alterar a identidade e coerência do todo.

Partindo deste entendimento de que o módulo espacial e a malha estrutural 

estão intimamente ligados, se definem e condicionam reciprocamente, 

derivaram possibilidades que foram aproveitadas pelo desenho para 

alterar a associação dos sub-módulos dos quartos (células) e, deste modo, 

transformar o módulo-base T2-T3 num T4 ‘VIP’, nesta obra e no Cais de 

São Roque.

O desenho é directo, rigoroso, sem elementos acessórios, procurando unir 

construção e linguagem numa grelha a sul, como forma de controlo ou de 

inclusão.

O volume nascente surge tanto da necessidade de remate do conjunto e 

da morfologia do lote naquele lugar, como da necessidade de resolver a 

relação com o cemitério pré-existente. No fundo, tratou-se de fechar e voltar 

as costas para aqueles vizinhos, o que implicou uma redução da exposição 

visual das habitações para sul e uma abertura mais franca do topo nascente 

que se abre em toda a sua extensão, para aproveitar as vistas privilegiadas 
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para o vale do Ninho d’Águia e para a Serra do Caramulo. 

As aberturas do topo poente são mais contidas, quer por razões da sua 

orientação, quer por razões da proximidade ao limite do lote.

O desenho do tardoz trabalha a escala do volume. O tijolo da fachada 

está emoldurado em quatro pisos, acima dos quais foram revestidos dois 

(parecendo um) em zinco envelhecido, iludindo e baixando a percepção da 

altura do edifício através dessa diferenciação material.

Os balcões em consola, do tipo dormitórios da Bauhaus, compõem um 

aparente aleatório, porém intencionalmente ordenado, que atribui o ritmo e 

a cadência que a perspectiva potencia.  

Os pilotis que caracterizam o rés-do-chão colectivo do edifício e as cores 

diferenciadoras dos volumes dos acessos verticais (que dão orientação e 

identificam cada uma das entradas e dos blocos), para além de resolverem 

aspectos funcionais, foram desenhados enquanto folheava as Unidades de 

Habitação de Le Corbusier.
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EDIFÍCIO PORTAS DE SÃO BERNARDO
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Localização 
São Bernardo, Aveiro

Projecto 
2003

Área do terreno/lote
2.910 m2

Área bruta de construção
2.892 m2

O projecto antecipou uma arquitectura em ‘grelha’, ou de imagem mais 

estrutural, que veio a ocorrer depois na Quinta do Alla e no Cais de São Roque. 

O esquiço inicial propunha um edifício de cobertura plana suspenso em 

paredes-septo que queria recriar os característicos terraços de veraneio da 

Costa Nova da minha memória.

Tal hipótese não colheu aprovação na entidade camarária, pelo que o projecto 

regressou pragmaticamente à obediência e compatibilização dos alinhamentos 

e cérceas estabelecidos com o cadastro.

As normas e desenhos dos instrumentos de planeamento determinavam e 

localizavam, naquele terreno, um volume mais alto e recuado a pontuar e 

ritmar (dizia-se) a correnteza contínua a edificar paralela à rua.

O projecto recriou-se e bebeu da norma, procurou reforçar o sentido da 

diferença pretendida, pelo que avançou ao invés de recuar, variou na curva 

abobadada da cobertura, no ritmo, na linguagem e na matéria que a constrói.

Os critérios de orientação, conjugados num sentido de interpretação daquele 

lugar resultaram em quartos dispostos a norte, para os campos de cultivo das 
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traseiras, e os espaços colectivos/serviços de salas, cozinhas e lavandarias 

para sul, para a rua.

Desenham-se 3 módulos diferentes:

- dois iguais, a nascente, com ritmo espacial-estrutural do tipo 

A-B-A, fazendo corresponder a A dois módulos de quartos e a B 

um módulo de quartos e a caixa de escadas/elevador;

- um com ritmo espacial-estrutural do tipo C-C, com coluna 

central onde os acessos verticais interrompem o pórtico do meio, 

em dois tramos (norte e sul), a que correspondem as paredes de 

separação dos fogos;

- um, a poente, com seis sub-módulos/quartos, com dois sub-

pórticos a sul, no alinhamento da caixa de escadas/elevador e 

dois pórticos longitudinais, independentes do sub-módulo/quarto.

Nas contingências de cadastro conjugadas com os planos municipais 

encontraram-se as razões da modulação e da variação estrutural-espacial.
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EDIFÍCIO GATO PRETO
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Localização 
Águeda

Projecto 
2000

Área do terreno/lote
1.550m2

Área bruta de construção
4.228 m2

O edifício está num lugar de transição entre o campo e a cidade, situado 

numa cota alta, sobranceira sobre a paisagem urbana e o Vale do Rio 

Águeda. Apoia-se na rua, ao encontro do sul e das vistas.

Sem cliente concreto, as casas são desenhadas para ninguém mas, com 

essa natureza genérica indiferenciada, querem servir todos ou qualquer. 

O exercício arquitectónico fez-se com as condicionantes próprias de 

uma obra de custos controlados, o que obrigou o desenho a explorar 

possibilidades espaciais e construtivas directas e essenciais.

A linguagem fez-se branca, em abstracção de quadro, com planos 

horizontais suspensos dentro da moldura que lhe potencia a teatralidade de 

boca de cena e o desligamento do lugar. O fundo escuro reforça o branco 

na medida do contraste que a percepção do olhar e a luz permitem, como 

gesto visual.

Os acessos verticais de cada módulo situam-se no seu núcleo central, com 

a particularidade da caixa de escadas se desenvolver no sentido do eixo 

longitudinal do edifício, o que permite ganhar, nas suas costas, profundidade 
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para os quartos.

A norte, a volumetria torna-se escalonada para vencer a topografia 

acidentada do terreno, por oposição à imagem de bloco unitário que se 

percebe do arruamento.

As paredes-septo que avançam esclarecem que o gesto é arquitectónico, 

está enraizado na matéria e na estrutura modular da construção e (uma vez 

edificado) fica ao dispor do uso e do tempo.
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HABITAÇÃO PLURIFAMILIAR

‘L’
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EDIFÍCIO PORTAS DE SÃO SEBASTIÃO
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Localização 
Águeda

Projecto 
1998

Para o local de intervenção existia um plano de pormenor camarário que 

determinava cérceas, profundidades, estrutura viária e outras regras que 

condicionaram o desenho. Um plano grosseiro, que apresentava grandes 

falhas de rigor nas peças desenhadas, chegando a apresentar diferenças 

da ordem dos 10 metros num comprimento de 60. Estas condicionantes 

constituíram o desafio à priori que o projecto teve de confrontar.

O desenho tinha, desde logo, que resolver o cunhal, a grande frente para o 

Largo de São Sebastião e os remates com os edifícios pré-existentes nas 

extremidades norte e poente.

Concomitantemente, a presença de dois arruamentos e o ‘Plano’ 

subordinaram a forma a um inevitável ‘L’. O cunhal foi resolvido com um 

volume cilíndrico de rasgos horizontais para articular os dois braços. 

A opção pela plástica do tijolo maciço resulta da proximidade de uma 

antiga cerâmica (da qual resta a chaminé), da abundância desse material 

na região e da influência de Alvar Aalto e Henrik Berlage no meu percurso 

académico. Também por eles se explica o contraste do vermelho do tijolo 

com o branco das varandas num plano recuado do cunhal. A aplicação do 

branco no último piso representa a tentativa de procurar anular o efeito 

‘escadinha’ altimétrica que o plano previa.

A construção abre-se em varandas horizontais a sul e nascente, procurando 

na sua essência formas de controlo de luz e vislumbre de paisagens longas. 
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No tardoz desenha-se uma volumetria fragmentada e variável, mas com 

geometria ritmada, que tenta diluir a massa compacta do edificado que o 

plano camarário definira.

Ao nível da rua, uma ‘arcada’ acompanha toda a extensão do edifício e 

medeia o espaço público com os espaços comerciais. Estes prolongam-

se para norte através de um volume de piso único que organiza no seu 

interior uma galeria coberta, cujo espaço de circulação é marcado por uma 

clarabóia longitudinal de generosas dimensões, para formalizar uma rua 

interior.

Parafraseando Sullivan, o projecto tenta resolver as transições, acreditando 

que o restante se resolverá por si próprio. Assim, a habitação desenhou-se 

com três tipos de módulos diversos que resolvem momentos particulares 

da forma:

 - módulos T2 – T2 para o encontro e transição com a envolvente 

(topos);

 - no meio, módulos T2 – T3, de repetição, que admitiram variantes 

de um apartamento por piso;

 - módulo de excepção, no cunhal ou gaveto, com associação de 

T3 – T2 – T1, que admitiam variante T4 – T1. 

O sistema estrutural usa recursos mínimos que garantem possibilidades 

distributivas com escala de casa e variantes em pisos sobrepostos.

De entre as variações ao módulo base encontra-se a minha casa.

Desenhar para o próprio transporta alguns riscos que o processo de 

desenho tende a diluir e terá de ultrapassar.

Como casa nascida de duas, o desenho ficou circunscrito aos interiores, 
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ao detalhe da pormenorização da matéria e do remate das transições. 

A organização espacial recolheu, nas determinações dos alçados, da 

estrutura e das prumadas infraestruturais, motivos e razões para se fazer.

A casa potencia uma circulação ‘circular’ que organiza o espaço com um 

sentido de continuidade dinâmica, onde os planos mutantes das portas de 

correr lhe imprimem uma vocação polivalente.

Na cozinha desenhou-se uma mesa para a bow window que permite que os 

olhos pastem até ao Bussaco enquanto se come.

Sala e biblioteca ligam-se como um só ou separam-se como dois diferentes 

e autónomos, porque a arquitectura une mas também divide.

Soalhos maciços e pedras autênticas casam-se com tectos brancos e 

paredes em folha desenrolada de madeira dourada para desenharem a 

redoma do meu conforto.
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HABITAÇÃO PLURIFAMILIAR

‘U’
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EDIFÍCIO DA VÁRZEA
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Localização 
Águeda

Projecto 
2002

O edifício tem a forma de um ‘U’, desenhando um pátio semi-privado a nascente 

para onde se abrem os quartos das habitações. Com as avenidas relacionam-se os 

espaços colectivos de salas e de cozinhas.

O exercício desenvolveu uma métrica-módulo que desenha um pórtico/espaço do 

tipo A-B-A central e evidente.

Nos módulos de canto, o desenho enfrenta e propõe outro tipo de problemas e de 

respostas. Os cantos interiores, côncavos, apresentam um problema suplementar 

de luz e de distribuição (à já de si difícil arte de edificar) que o projecto procura 

resolver.

Por seu lado, nos cunhais ‘externos’ daquele edifício quarteirão, ter-se-iam mais 

possibilidades de desenho, maior liberdade porque são partes convexas da forma, 

com abertura a vários lados e associados à ideia de mudança e de viragem na rua, 

propícias ao desenho de formas particulares que transmitam identidade ao espaço 

urbano específico que desenham.

Os topos procuram ultrapassar as ideias primárias de empena, desenhando 

momentos particulares da forma.

O projecto, no essencial, desenha a modulação espacial, como múltiplos da unidade-

espaço-célula dos quartos que, inclusivamente, se apresenta nos alçados do interior 

do quarteirão nos avanços e recuos de volumes que lhe acentuam essa marcação.

Esta razão e critério fundem, numa mesma entidade, modulação estrutural, 

ordenamento espacial e linguagem (ou volumetria), que lhe dão condição de 

consistência e tema de trabalho de arquitectura.
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EDIFÍCIO PRAÇA DO MUNICÍPIO SUL
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Localização 
Águeda

Projecto 
1993

Área do terreno/lote
3.522 m2

Área bruta de construção
8.526 m2

A mancha e as cérceas estavam previamente definidas por ‘instrumentos 

de planeamento’, que determinavam um edifício de habitação plurifamiliar 

e escritórios com cinco pisos (o último recuado) sobre uma galeria-arcada 

com comércio, como limite sul da Praça.

O projecto interpretou as circunstâncias que o determinavam desenhando 

uma justaposição de dois volumes interrompidos por um piso reentrante, 

como hipótese de agir na escala do edifício para melhor o integrar.

A composição conjuga as horizontais da longitudinalidade dos corpos em 

confronto com uma sequência em altura que tensiona esses dois volumes 

suspensos no vazio da sombra. A fragmentação assim desenhada age na 

escala que se percepciona tentando criar a ilusão de leveza e de redução 

de tamanho e altura.

As paredes-septo dispostas perpendicularmente ao comprimento rematam 

superiormente o edifício. 

As excepções formais ao desenho do conjunto não foram resultado de um 

capricho pessoal, mas resposta a problemas latentes ao programa e ao 

sítio, como é o caso do topo poente que se articula com uma construção 

pré-existente que se recuperou e integrou no novo conjunto. Para esse 
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extremo, remeteu-se o programa de serviços, com escritórios a ocupar os 

vários pisos.

Os acessos verticais foram desenhados no sentido longitudinal do edifício, 

ganhando espaço para as lavandarias que, deste modo, se autonomizaram 

das cozinhas. Os átrios de entrada cresceram também, permitindo a 

introdução de luz entre os dois elevadores que ilumina todos os pisos.

As intenções iniciais que o projecto preconizava acabaram por ser 

parcialmente deturpadas pelo cliente, o que revelou uma certa incapacidade 

de controlo minha, que foi todavia integrada como aprendizagem. Constituiu 

um exercício propedêutico cujas lições foram mais tarde aplicadas em 

programas similares, como na Quinta do Alla e no Cais de S. Roque.
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HABITAÇÃO PLURIFAMILIAR

‘VARIANTE’
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EDIFÍCIO ALLIANZ
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Localização 
Águeda

Projecto 
2014

Área de terreno/lote 
1.388 m2

Área bruta de construção
3.170 m2

O terreno situa-se em zona de transição entre um bairro de cariz unifamiliar, 

expectante, a poente, e uma área urbana de carácter plurifamiliar, situada 

a nascente e a sul, onde os serviços têm uma presença relevante. Foi com 

este contexto que o desenho se confrontou inicialmente.

O projecto, que compreende um piso destinado a comércio/serviços e 

três destinados a habitação, funda-se na procura da clareza volumétrica 

e implanta-se no terreno no sentido de potenciar a relação entre o interior 

e o exterior, a relação com a topografia, com a relação solar adequada e 

possível e com sentido de dar coesão do tecido urbano onde se insere.

A existência de uma extensa empena escalonada deixada como herança 

pelo edifício vizinho, mais do que uma dificuldade, constituiu um desafio a 

um desenho cuja ideia subjacente foi, no decurso do seu desenvolvimento, 

ganhando corpo e emergindo dos constrangimentos, alcançando a desejada 

emancipação. 

O volume de encosto, formalmente vinculado à construção vizinha, 

enquanto peça que colmata a empena e articula a transição, materializa 

uma possibilidade de libertação do entorno urbano.
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O projecto instiga e catalisa uma interpretação transformadora e constitui 

um processo de activação do fragmento urbano que é o terreno. Adoptou 

temas e expressões da cultura arquitectónica contemporânea e citações 

reiteradas de um percurso arquitectónico próprio firmado, como sejam 

as janelas ladroneiras, que aqui adquirem caracteres duais e especial 

protagonismo.

A composição dos alçados oscila entre o equilíbrio dinâmico do convexo 

e do côncavo das janelas assimétricas, a abstracção e a regularidade das 

formas básicas dos volumes, nos quais aquelas geram protuberâncias ou 

reentrâncias.

O purismo e ‘ortodoxia’ dos volumes contrapõe-se à distorção ‘cubista’ das 

janelas que rompem a estaticidade da ‘caixa’ e conferem uma dimensão 

espácio-temporal ao projecto.

Poder-se-ia dizer que essas janelas distorcidas, enviesadas e angulosas, 

sofrem de um transtorno dissociativo de identidade na medida em que 

demonstram personalidades que encontram justificação na sua função e 

no modo distinto como se relacionam e reverberam o meio circundante. 

A sua aparente esquizofrenia não constitui, porém, condição patológica 

inspiradora de cuidado, dado que contribui, na justa medida, para a riqueza, 

singularidade e consistência do conjunto. A poente, as janelas projectantes 

ajudam a diluir a dimensão do alçado e respondem à necessidade de 

proporcionar às salas de estar ‘lentes’ cujo foco são pontos alternativos da 

realidade envolvente.

O remate da composição, o último piso, é realizado com uma abóbada de 

secção semielíptica recuada do plano da fachada da rua que permite o 

aproveitamento interior do seu desvão. Não se trata de um compartimento 
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esconso onde se guardam trastes velhos, mas de uma galeria mezanino, 

prolongamento estratificado da sala do piso inferior, sobre o qual se debruça 

e se liga visualmente através de pé direito duplo.

O desenho constituiu um meio e um instrumento precioso que, perante 

as constrições, limitações e complexidade do lugar, forçou o pensamento 

a encontrar mecanismos de autonomia e liberdade para a resolução e 

afirmação do projecto.
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EDIFÍCIO MARIA DA LUZ NOLASCO
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Localização 
Aveiro

Projecto 
2007

Área do terreno/lote 
110 m2

Área bruta de construção
350 m2

O terreno situa-se em ‘zona histórica’ da cidade de Aveiro. O lote apertado 

e o orçamento apertadíssimo foram temas e oportunidades onde se 

fundou o desenho/resposta a uma cliente em tons de azul. Remeteu-se, 

como seria de esperar, os espaços de comércio/serviços para o contacto 

directo com as ruas e as casas para os pisos superiores.

A cota da rua ficou polivalente e disponível, entre toda a profundidade 

das duas frentes, para programas que hesitavam entre a cultura de uma 

galeria de exposições e o comércio qualificado que a realidade, depois, 

determinaria. Afinal, encontrei lá uma loja de tatuagens que confere uma 

espécie de actualidade radical que a obra recebe mas não procurou.

O projecto desenha duas metades desalinhadas que se desdobram para 

trás e para a frente a partir de um saguão alto e luminoso que aproveita 

o recorte tremido do cadastro para se instalar. Esta configuração 

volumétrica ilustra o princípio binuclear da construção e foi aproveitada 

para, nas habitações, evidenciar as partes funcionais, ligando, por um 

critério construído, forma e função.

As ruas foram ‘levantadas’ para encontrar e propor um sentido de 
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integração e de mudança no conjunto urbano existente, sem recurso a 

‘fachadismos’ ou roupagem de mera representação epidérmica e oca de 

conteúdo.

O interesse inicialmente manifestado pela cliente em construir, num 

recuado da cobertura, o seu atelier esbarrou com regulamentos e 

comissões estéticas que impediram a construção desse piso. Em 

seu lugar, foi deixado um amplo terraço ao ar livre que permite uma 

contemplação panorâmica e desafogada da cidade, esperando alterações 

regulamentares.

A diminuta largura do lote, associada à sua grande profundidade, 

determinaram as tipologias propostas: dois T0 no piso 1 e um T1 no piso 

2. As habitações de dimensão mais reduzida faziam parte do programa 

pretendido pela cliente, que desejava fazer desses espaços ateliers e 

residências temporários de artistas convidados. Essa vocação artística foi 

de alguma forma exteriorizada pelas grades metálicas, desenhadas pela 

Maria da Luz Nolasco, que simultaneamente, e não de forma inocente, 

remetem e ligam a obra para um certo desenho rebuscado (ou ostentador) 

no pormenor exterior, para alguma organicidade e plasticidade da Arte 

Nova, que em Aveiro tem alguma expressão construída.
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EQUIPAMENTO E SERVIÇO

‘LINEAR’
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FUNDAÇÃO ALMEIDA ROQUE
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Localização 
Águeda

Projecto 
2013

Área do terreno/lote
3.240 m2

Área bruta de construção
4.070 m2

O bairro de São Pedro, onde a obra se situa, caracteriza-se por parcelas 

feitas de construções sem referência à cultura arquitectónica, que ignoram 

a contemplação disponível, não dominam a orografia e desconhecem ou 

não conseguem aproveitar a exposição solar adequada. Como tantas 

vezes sucede, um lugar com condições sobranceiras e com enquadramento 

paisagístico interessante, acaba por ser banalizado pela arquitectura, ou 

melhor, pela falta dela.

Este foi o grande desafio do projecto. Elevar o terreno da sua condição 

de lugar expectante, de terrain-vague, através de um equipamento que 

permitisse revitalizar o tecido urbano e superar a condição periférica do 

sítio.

O método ou os procedimentos de elaboração do projecto assentaram no 

trabalho das condicionantes do terreno, que, com a sua pendente acentuada, 

não deixava, à partida, antever facilidades na implantação de um edifício 

com a dimensão pretendida pelo cliente. O conhecimento preciso e o labor 

exaustivo e obsessivo sobre o ‘domínio’ das cotas foram um dos principais 

aspectos e critérios potenciadores das soluções que se foram desenhando. 
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As cotas, aparentemente prosaicas, são, contrariamente, essenciais como 

alicerce de processo de concepção e de elaboração de um projecto.

O processo de trabalho interpretou o lugar e as suas regras subjacentes. 

A construção materializou-se em novas regras e geometrias. A ordem 

aportada pelo desenho envolveu uma atitude crítica e activa perante 

aquelas. A sua geometria é, por isso, muito pura mas, não obstante, muito 

forte e de presença marcante. Mais do que minimal, é essencial. É tão 

depurada quanto possível e tão complexa quanto necessária.

Analisada a topografia, propôs-se a criação de uma plataforma à cota 

baixa, a partir da qual cresceu o edifício e que permitiu, também, reduzir 

a sua escala aparente na relação com os edifícios de cariz habitacional 

circundantes.

O embasamento em betão à vista, que corresponde ao piso zero, estabelece 

um podium, uma pesada base estereotómica que liga a construção ao solo. 

A partir daí, o edifício suspende-se, resolvendo com serenidade a topografia 

inclinada do terreno e dos arruamentos que o envolvem. A camarinha de 

zinco, escolhida como material de revestimento das fachadas, é a ‘pele’ 

que uniformiza o edifício, o material convertido no conceito e na síntese da 

solução construtiva. 

O edifício foi posicionado o mais possível junto ao norte do terreno, 

libertando a parte frontal, voltada para sul, para o pátio/terreiro exterior que 

precede a entrada e abre para as vistas do vale do Águeda e das serras do 

Caramulo e do Bussaco. 

O programa era vago. Para além de uma área ampla destinada à Fundação 

propriamente dita, um auditório, espaços de recepção e as incontornáveis 

instalações sanitárias e técnicas, não havia qualquer requisito prévio 
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para o restante espaço. Essa indefinição programática impôs uma forma 

e construção baseada na regularidade e na ordem estrutural-espacial-

linguística que desenhasse um funcionamento sem uso pré-definido. O 

desenho do espaço supôs uma ampla capacidade adaptativa e flexibilidade 

a uma variedade de programas que hipoteticamente aí pudessem vir a 

funcionar. Os elementos centrais que pontuam de forma ritmada os open 

spaces conjugam a função portante, infra-estrutural e ao mesmo tempo são 

elementos-guia para uma possível modulação/subdivisão do espaço em 

unidades menores que o projecto previu.

No piano nobile da Fundação (piso 0) construiu-se o auditório que, enquanto 

elemento de excepção, espaço hierarquicamente e simbolicamente de 

marcada relevância no conjunto, foi colocado num volume saliente a sul-

nascente que permite conformar o pátio de entrada, resolver o gaveto e a 

diferença de cotas. Para a sua cobertura desenhou-se, na área mais elevada 

correspondente à caixa de palco, um espaço exterior para actividades 

lúdicas, uma reinterpretação da solução adoptada por Alvar Aalto na 

cobertura inclinada do auditório da Escola Politécnica Otaniemi (1955). A 

qualidade ou condições acústicas do auditório sofreram e ‘passaram’ em 

várias provas e testes, que confirmaram um certo empirismo, acertado, do 

projecto.

O cliente manifestou desde início a vontade firme de utilizar materiais de 

empresas nacionais, de preferência da zona de Águeda, como estímulo ao 

desenvolvimento económico da região de onde é oriundo, não tendo essa 

‘prata da casa’ criado problemas à obra.

Do ponto de vista ambiental e de sustentabilidade, como geralmente em 

todas as minhas obras, a estratégia passou pela aplicação de parâmetros 
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eco-eficientes passivos e activos. Os primeiros foram viabilizados 

pela própria concepção do edifício: boa relação entre orientação e uso, 

ventilação natural, controlo das radiações solares e perdas térmicas 

mediante a utilização de caixilharia com corte térmico e vidro duplo de 

elevado desempenho, paredes duplas com duplo isolamento e caixa-de-ar 

nos paramentos das fachadas. Os últimos, pelo uso de painéis solares que 

o regulamento de comportamento térmicos dos edifícios determinou.

Dada a possível heterogeneidade de usos, o projecto tratou de definir 

uma envolvente única que agrupasse as valências pretendidas e as 

supervenientes, oferecendo do exterior uma imagem volumétrica unitária 

que o converta num marco, numa referência urbana e cívica.
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EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO INDELAGUE
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Localização 
Zona Industrial Norte de Águeda

Projecto 
2006

Área do terreno/lote
34.800 m2

Área bruta de construção
1.370 m2

O cliente pediu um edifício com escritórios, salas de reuniões e showroom, para 

a frente de um imenso pavilhão de indústria e de chapa. O projecto procurou 

adoptar uma imagem mais ‘institucional’, afastando-se deliberadamente da 

estética industrial.

Por não se situar num contexto urbano, estando numa situação de relativo 

isolamento, esta construção carece de debate com outras, convertendo-se 

na imagem e no reflexo da sua própria razão, ou seja, constituindo-se numa 

lógica de objecto autónomo que se auto-estimula e justifica.

A implantação fez-se com a independência que o afastamento faculta, 

confrontando dois volumes-programa na distância próxima de um rasgo de luz 

que os liga.

O volume de trás, por onde se entra (e sai), acentua o desligamento fabril 

com o revestimento pétreo de estereotomias precisas. O volume da rua 

deita-se sobre um plano de granito, na longa longitudinal do comprimento, 

desenhando escritórios e open spaces que se abrem à curiosa ‘zona industrial 

de eucaliptos’. Esse plano, no qual o corpo dos escritórios pousa e não pousa, 

oculta o amplo espaço do showroom. Este foi um artifício, ou fingimento, que 

trabalhou a escala do edifício para, por esta via, dar a ideia ou percepção de 
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altura de um, quando, efectivamente, se tratam de dois pisos.

O showroom desenha uma arquitectura dentro da arquitectura.

O vão construtivo de cada corpo é total – de lado a lado, no sentido transversal 

– pairando com gravidade sobre um espaço polivalente, flexível, que permite 

muitos usos.

A distribuição programática foi pensada para colocar os espaços de trabalho 

administrativo em contacto mais directo com o espaço público da rua e 

abrindo para esse lado na busca da luz adequada do quadrante norte, do qual, 

surpreendentemente, chega o sol directo das manhãs e entardeceres do Verão 

que altera, para quem quiser ver, a dita constância da luz nesse quadrante do 

senso comum.
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LABORATÓRIO DE METROLOGIA ABIMOTA
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Localização 
Brejo, Águeda

1ª FASE
Projecto 
1991

Área do terreno/lote
2.890 m2

Área bruta de construção
2.055 m2

O Laboratório de Metrologia e de Qualidade da Abimota foi o primeiro 

laboratório de metrologia a certificar bicicletas na Península Ibérica. 

Assumiu, desde logo, um desafio pelo seu pioneirismo e pelos escassos 

exemplos referenciadores que existiam sobre este tipo de equipamentos.

O projecto implantou-se num lote com a geometria irregular do cadastro 

a que o bom senso e a negociação, depois, conseguiram dar a forma do 

rectângulo. Toda esta e outras geometrias, traçados e alinhamentos eram 

desenhados à mão, no estirador, com folhas de papel vegetal transparente 

Canson ou de segundas vias, lapiseiras, afias, borrachas, régua e esquadro, 

compasso, canetas de tinta-da-china, lâminas de barbear flexíveis e outros 

utensílios arcaicos com que se desenhava, quando olhamos à distância 

sobranceira de vinte e tal anos. Tal não obstava, no entanto, a que se 

construísse a ética do rigor, que se gozasse o prazer do desenho, que se 

construísse bem.

Trabalhou-se a ideia simples de tudo desenhar a partir do pequeno tijolo 

burro, que se transformou na unidade de medida. Assim, ou por isso, as 
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cotas do Projecto de execução e do Mapa de vãos exteriores eram duas:

1 – a cota decimal-métrica;

2 – o número de tijolos, mais as juntas de argamassa.

A arquitectura assim gerada a partir dum pequeno elemento de matéria 

cozida – o tijolo de burro – virou os laboratórios para norte, expressou 

coincidências de forma-função em cilindros escada da minha memória 

holandesa, desenhou brise-soleil para a rua, palas para sul, escadas 

metálicas e pavimentos industriais autonivelantes com lógicas de sentido 

e de possibilidade do belo, entre o reboco branco e o tijolo vernacular da 

região.
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LEGENDA
1 - Entrada
2 - Sala de Atendimento
3 - Escada
4 - Secretaria
5 - Arquivo
6 - Instalações sanitárias
7 - Foyer
8 - Bar
9 - Auditório
10 - Arrumos
11 - Balneários
12 - Entrada de funcionários
13 - Sala Polivalente
14 - Ensaio de materiais
15 - Análise de superfícies
16 - Ensaios galvânicos
17 - Sala de técnicos
18 - Análise s de estruturas
19 - Antecâmara
20 - Metrologia
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2ª FASE

Projecto 
1996

Área do terreno/lote
2.890 m2

Área bruta de construção
335 m2

O tempo passou e as necessidades de espaço e de funcionamento 

aumentaram. O reencontro com a obra foi pacífico.

A unidade volume necessária afastou-se da pré-existência, formando um 

pátio de iluminação para evidenciar a escada cilindro que não se podia 

esconder.

A matéria e a linguagem conservaram a matriz da pré-existência. O volume 

estreito, alto e cego aparenta uma naturalidade como se existisse desde 

início.
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EDIFÍCIO AEMINIUM
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Localização 
Águeda

Projecto 
1993

Área do terreno/lote
1120 m2

Área bruta de construção
4480 m2

O loteamento pré-existente definia dois lotes de comércio e escritórios que 

o cliente comprou, cuja área correspondia, curiosamente, àquela que a 

obra viria a ocupar.

Com limites e regulamentos tão estritos, a racionalização formal e construtiva 

foi determinante. Partiu-se de um módulo estrutural-espacial base que, em 

associação, permitiria outras organizações potenciais e polivalência aos 

futuros e abstractos clientes ainda sem rosto nem necessidade.

O trabalho convergiu para a imagem pública/urbana, para o alçado que se 

constituiu com marcação e diferenciação da base, do corpo e do remate 

superior.

Particularidades e especificidades diversas (como foram algumas 

interpretações regulamentares, depois da estacaria estar construída, e 

outras carambolas) obrigaram ao recuo do corpo balançado e confrontaram 

o alçado com determinações extemporâneas.
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EQUIPAMENTO E SERVIÇO

‘L’
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CRECHE, PRÉ E ATL ‘ARCA DA BOTARÉU’
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Localização 
Águeda

Projecto 
2007

Área do terreno/lote
5.276 m2

Área bruta de construção
2.087 m2

Louis Kahn definia a escola como o lugar de onde partem as perguntas e 

imaginava que a escola teria começado com um homem, sob uma árvore, 

que não sabia que era mestre e que discutia sobre o que compreendia com 

os outros, que não sabiam que eram estudantes. Com este pensamento, a 

forma do edifício (que não poderia ser uma árvore) desenhou-se dobrada à 

volta de um pátio de perguntas.

O terreno disponível era uma parcela de cedência para equipamento 

resultante do licenciamento do edifício plurifamiliar Quinta do Alla (que 

estava a ser construído).

O programa previa várias valências – creche, pré-escola e ATL – sujeitas 

à obediência de muita determinação e especificidade legislativa, o que se 

revelou vital e motivador da forma e da construção de critérios de desenho. 

As três valências partilhariam os espaços comuns e a infra-estrutura 

edificada como forma inteligente de reduzir custos de construção e de 

utilização.

O projecto fez-se em ‘L’ convexo, abrindo a sul, para se construir como pátio 

de relação e de abrigo exterior. A forma dobrada sobre si própria buscava 
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a adaptação do objecto arquitectónico com o terreno e a interpretação do 

espaço envolvente.

O desenho dos alçados compôs-se com a multiplicidade dimensional e 

proporcional de vários elementos compositivos: as cerâmicas, os vãos e o 

ritmo da estrutura. Os revestimentos exteriores, realizados com azulejos, 

formariam um conjunto de painéis verticais ao jeito das composições 

abstractas de Piet Mondrian, de modo a imprimir plástica e cor às fachadas, 

através de uma sequência ritmada de cores primárias.

Os vãos para o pátio, voltados para sul, seriam protegidos por palas-

varanda para lhe conferir sustentabilidade e utilidade adequada.

A norte, o edifício foi ‘preso’ a volumes-cabeço de amarração (circulações 

verticais) e a uma composição que viaja pela plástica referenciadora de 

Mondrian e Le Corbusier (patente nos vitrais de Les Maternelles, das Unités 

d’Habitation).

O desenho do espaço infantil exige maturidade que a obra ainda não testou.
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Vitrais de Les Maternelles, de Le Corbusier
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JARDIM SOCIAL DE TRAVASSÔ
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Localização 
Travassô, Águeda

Projecto 
2000

Área do terreno/lote
7.574 m2

Área bruta de construção
3.427 m2

O tempo do projecto e o tempo da obra não foram coincidentes. Opções, 

critérios e soluções desenhadas em 2000 começaram a ser construídos 

oito anos depois. O longo tempo que separa o desenho e a acção da obra 

desgasta, provoca o cansaço duma ‘corrida de fundo’ e transporta algum 

desânimo que a construção, depois, em convergência, apaga.

A implantação, afastada do arruamento público, desenha corpos 

perpendiculares que definem um pátio reservado e orientado a sul, para 

onde se abriu a velhice abrigada e solarenga. O conjunto adquire unidade 

na conjugação dos corpos que se justapõem e se relacionam entre si 

recorrendo a uma organização agrupada (ao longo de um percurso em ‘L’).

O edifício teve que ser construído em obediência estrita a um orçamento 

muito apertado, dada a pouca capacidade financeira da associação que 

o encomendou. O projecto aceitou e integrou com pragmatismo ofertas e 

matérias diversas, ‘produções descontinuadas’, sobras e restos de uma 

região de argilas e de cerâmica, como hipótese e possibilidade de desenho 

e experimentação.
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Como forma de ultrapassar o estigma da velhice e de alguma frieza e 

impessoalidade duma estrutura deste tipo, procurou-se desenhar um 

espaço com sentimento, ou sentido, doméstico. Ou seja, buscou-se 

uma analogia com a familiaridade da casa materializada na escala, nas 

transições interior-exterior, na gradação serviços-colectivo e colectivo-

íntimo, na luz, no conforto térmico passivo e activo, na organização espacial 

clara em torno do pátio ajardinado, bem como na disposição dos quartos 

em duas alas relativamente reduzidas que, dir-se-ia, potenciam relações 

de vizinhança. É também, por motivos dessas razões, que, no piso 0, se 

situam os espaços colectivos e as salas de actividades. A forma em ‘L’ 

do edifício ajuda a conformar o jardim e contribui para lhe dar ambiência 

acolhedora e familiar.

A arquitectura recorreu a princípios e elementos simples e directos – palas, 

varandas, orientação dos compartimentos  – como forma de enfrentar 

os quadrantes solares que tem de interpretar para, por esse caminho, 

conseguir alguma sustentabilidade e eficiência passiva, ou de baixo custo.
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EQUIPAMENTO E SERVIÇO

‘CLAUSTRAL - CENTRAL’
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EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO PORCEL
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Localização 
Oiã - Oliveira do Bairro

Projecto 
1996

Área do terreno/lote
26.000 m2

Área bruta de construção
1.380 m2

Começou por ser o desenho dum alçado que desse cara a um conjunto 

disforme de pavilhões que haviam sido edificados, em tempos diversos, 

sem regra nem ordem. Desenhou-se uma unidade longa e azul como 

fundo para sobrepor um pórtico-cais, que serviu de cobaia experimental 

a linguagens construtivas e industriais, com cabos tensos e tirantes que 

suspendem a gravidade.

O edifício administrativo foi encomendado depois, sobrepondo-se e 

adossando-se a esse plano no norte da fábrica. O volume foi decomposto 

em vários – cada qual com sua função – organizando, em aparência 

simples, um programa complexo. A concepção distributiva é determinada 

por um grande vazio central que ‘alimenta’ os dois corpos adjacentes – o de 

escritórios e o do showroom.

O showroom é um grande salão de pé-direito duplo, com luz de cima, serena 

e coada por artifícios invisíveis que apresentam as porcelanas produzidas 

pela Porcel.

O projecto desenha, a norte, um volume convexo que arqueia para 

nascente e para poente, procurando a inclusão dinâmica da paisagem e a 
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luz necessária. A casa Barco da Figueira da Foz, projecto da mesma época, 

e mais tarde as casas Álvaro Amaral e Adolfo Roque, serão a expressão 

construída desse experimentalismo que tenta unir a forma arquitectónica 

aos artifícios e condicionalismos da óptica, como que desenhando ‘edifícios-

olho’.

No revestimento metálico da curva, a estereotomia da epiderme desenha-

se em linguagem gravitacional (com coluna/pilastra e viga/arquitrave), 

como se fosse o sentido natural da primeira estática edificada.
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CENTRO COMERCIAL DA BAIXA
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Localização 
Águeda

Projecto 
1993

Área do terreno/lote
1150 m2

No seu crescimento, as cidades produzem fragmentos que se tornam vazios 

urbanos – interstícios – sem razão, residuais e inconsequentes. São lugares 

em suspenso, à espera de serem reabilitados ou reconstruídos, à espera 

de serem vividos. São, portanto, espaços plenos de potencialidades que o 

desenho arquitectónico procura explorar.

O edifício ocupa o espaço interior de um terreno irregular, onde anteriormente 

existiam anexos e logradouros desqualificados, limitado por edifícios pré-

existentes de aparência comum. O projecto adaptou-se à forma ‘orgânica’ 

recortada e disforme do terreno e explorou o vazio enquanto entidade de 

grande interesse e potencial para a estratégia de densificação urbana. Esses 

espaços intersticiais foram vistos como lugar de oportunidade para efectivar a 

estratégia de estimular a vitalidade da estrutura urbana, solucionando as suas 

inconsistências.

O projecto define-se na procura de alinhamentos, no desenho do sentido 

e da escala do encosto que prolonga ou remata, em regras antigas de boa 

vizinhança, os lotes que participam do mesmo quarteirão.

A estratégia para o lugar procurou não ser muito evasiva, intervindo para 

consolidar o quarteirão. Propôs-se um programa multifuncional, de carácter 

maioritariamente comercial, contendo também a poente uma habitação 

plurifamiliar que resolvia uma das franjas do terreno.
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O projecto abordou diversas questões pertinentes da densificação da malha 

urbana, bem como um conjunto de temáticas que lhe estão subjacentes: 

porosidade, preenchimento, ligação, fluidez. Delineou, por isso, percursos no 

seu interior que facilitam e convidam à entrada e ao seu atravessamento.

O edifício assume um carácter permeável e convidativo. A opacidade que se 

sente no seu perímetro é, no piso térreo, rasgada pelas contínuas membranas 

de vidro que se abrem e permitem o contacto visual entre o interior e o exterior.

A fachada imprime movimento ao edifício, aludindo para os icónicos edifícios 

de Erich Mendelsohn. A esquina é formada por um só gesto, com recurso a 

um plano único arqueado e gestual. A sua dinâmica é acentuada com janelas 

horizontais cujo ritmo dos prumos verticais vai acelerando com o afunilar 

da perspectiva. À aparente ductilidade do plano da fachada contrapõe-se o 

racionalismo cartesiano dos planos interiores que separam os vários espaços.

No interior do espaço comercial, um grande átrio coberto de pé direito triplo 

permite um contacto visual entre os vários pisos e espaços comerciais que se 

dispõem em torno de uma galeria. Todo o interior gravita para esse espaço 

que, pela associação da escada de cariz escultórico que liga os vários níveis 

com a luz introduzida pelo conjunto de clarabóias que o coroam, adquire um 

carácter especial. 

A ‘citação’ ao interior do edifício comercial Rautatalo, projectado por Alvar 

Aalto em 1952, em Helsínquia, é bastante evidente neste projecto.

Trata-se, para mim, de uma experiência relevante na medida em que incidiu 

numa zona consolidada da cidade, construindo no construído: o programa foi 

tão somente um pretexto, a ignição do desejo e do prazer do desenho, que 

percorreu repetidamente, mas sem consequências construídas, a escada para 

algures, a grande espacialidade do interior que deambulava umbilicalmente 

sobre si mesmo, em contraponto à lógica exterior do alfaiate que procurava 

coser padrões rompidos pelo tempo.
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EQUIPAMENTO E SERVIÇO

‘VARIANTE’



390

EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO TRAVOCAR
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Localização 
Mourisca do Vouga, Águeda

Projecto 
2009

Área do terreno/lote
4.093 m2

Área bruta de construção
1.505 m2

O projecto realiza o acoplamento de duas partes complementares do 

programa encomendado, fazendo corresponder a cada parte um volume-

forma e um sistema construtivo distinto e adequado às necessidades 

espaciais a que tem de dar resposta.

O armazém, para práticas de arrumação transitória (mas ordenada) 

de ‘bidons’ e lubrificantes, é uma nave alta construída em estrutura e 

revestimento metálicos sem pretensiosismo, com apertos de cabeceira, 

chão de cimento polido e traços contínuos de luz acrílica no tecto de águas 

à vista.

A nave, implantada no lado posterior do lote, identifica-se e mostra-se à 

frente urbana da EN1 nas esquinas, como forma de evidência e clareza 

visual das partes que se complementam.

O volume do escritório (com apertos de sacristia) desenha a ‘cara da 

estrada’ em vidro, granito e madeira, dispondo o programa em dois pisos 

para o exercício de contas e negócios, na consistência segura de estrutura 

e lajes de betão armado.
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A composição reforça e acentua, com propósito de ligação ao movimento 

automóvel que passa, a linearidade horizontal e o comprimento 

percepcionado, através da utilização de palas salientes que desenham 

sombras deitadas e planos longos de madeira assentes ‘ao baixo’.

A forma e a materialidade quente do volume-escritório procuram traduzir 

uma identidade e uma escala doméstica (digamos, humanizada) e aberta, 

como contraponto à indiferença das grandes volumetrias que encerram (ou 

aprisionam), em chapa, o trabalho.
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EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO MANUEL HENRIQUES
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Localização 
Travassô, Águeda

Projecto 
2008

Área do terreno/lote
8.227 m2

Área bruta de construção
2.588 m2

“Se esquecermos por um momento, que um navio a vapor é um 

meio de transporte e o olharmos com novos olhos, sentimo-nos 

diante de uma importante expressão de audácia, de disciplina, 

de harmonia, de beleza, de nervos e de força. Um arquitecto 

sério que olhe como arquitecto, encontrará no navio a vapor, a 

libertação das malditas virtudes seculares.”1 

A encomenda de um edifício administrativo e armazém comercial constitui 

o mote/pretexto para um desenho cuja expressão se relaciona de maneira 

evidente com a iconografia náutica, sem relação directa aparente com o 

programa funcional.

A citação consciente de elementos emblemáticos da estética moderna, 

personificados nos paque bots de Le Corbusier e no charme da náutica 

como uma disciplina criativa, desprovida de padrões e convenções 

obsoletas, não é menos evidente que a negação de uma atitude de cariz 

mais prosaico que poderia estar na base da concepção de um projecto 

desta natureza.

1 Trad. livre do autor de Le Corbusier, in Vers une Architecture



398



399

A obra, para além de permitir a exploração das possibilidades formais, 

compositivas e dos preceitos lançados pela ‘vanguarda’ e do tema da 

náutica, capaz de combinar memoria e invenção num único conjunto, 

mostra-se pouco permeável à questão do contextualismo, físico ou 

cultural, desenvolvendo formas abstractas, com baixa ‘contaminação’ pelas 

circunstâncias e contingências do local, personalizadas, nomeadamente, 

na irregularidade imperfeita do lote.

A proximidade com a rua a norte, traduz-se na leveza e desenvoltura 

da curva que a fachada desenha, por oposição ao corpo adossado do 

armazém, cujo carácter mais maciço constitui o lastro que amarra o navio 

imaginário que, todavia, continua ainda fundado no ‘estaleiro’.

No rés-do-chão o recuo do plano do contorno do costado afiado da proa 

conduz à entrada de um funcionalismo interior que faculta muitos usos.

Um cilindro que encerra no interior uma escada em caracol ergue-se acima 

da cobertura como uma escotilha sobre o convés.

O desenho constituiu-se em rota traçada que permitiu conduzir o projecto 

como uma embarcação pelas ‘águas’ turbulentas da envolvente, do cliente, 

do orçamento, do programa e das legislações.


