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O autor da presente Dissertação não segue o novo Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa. Para uma maior uniformidade da escrita e fluidez de leitura, as citações 
presentes ao longo da dissertação foram traduzidas livremente pelo autor. 
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 O objectivo da presente dissertação é o estudo sobre um projecto em Ponte 
de Lima. A intervenção, numa quinta, pressupõe a reabilitação da casa principal e 
dos anexos existentes, que serão parcialmente adaptados a propósitos turísticos. O 
trabalho divide-se entre a investigação e a documentação sobre o acto de habitar, e 
o processo e desenho da proposta de intervenção – informada pelo cliente e pelas 
circunstâncias e pré-existências às quais se deverá adaptar.

Resumo
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The aim of the following dissertation is the study for a project in Ponte de 
Lima. The intervention, in a small farm, includes the reabilitacion of the main house 
and the existing annexes, which will be partially adaptated to tourist purposes. The 
work is thus divided between investigation and documentation about the act of li-
ving a house, and the process and drawings of the intervention proposal - informed 
by the clients and the by circumstances e pre-existences to which it shall adapt.

Abstract
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Gosto das bibliotecas antigas. [...]
  

Gosto da ordem das estantes, das etiquetas em latão e dos 
candeeiros individuais em bronze e seda, anónimos, intimistas; das 
escadas de navio e das estreitas galerias em ferro, onde a procura de 
um livro é uma viagem – não isenta de perigos.

A biblioteca moderna perdeu essa atmosfera de “quase de só-
tão” e também o valor simbólico, glorificando em cúpulas, em cilin-
dros, em tectos altíssimos e modulados.

Perdeu essa poalha de luz doirada – materializada por algum 
pó no ar – vinda de janelas a uma altura inesperada, sempre insufi-
cientes para iluminar com eficácia, solicitando o apoio dos pequenos 
candeeiros verdes. Perdeu igualmente a possibilidade de tornar a ser 
como era – nas suas várias versões – e sem dúvida e definitivamente 
distanciou-se dos caminhos da nostalgia.

Tudo se foi tornando prático, ergonómico, higiénico, codifica-
do no Neufert, luminoso por igual, alinhado – estantes como os vagões 
de um comboio abandonado, estofos de cadeira laváveis e confortá-
veis.

Mas começou a faltar ‘qualquer coisa’... 
O projecto da Biblioteca de Aveiro reflecte – e não poderia re-

solver – a procura de tal “qualquer coisa”, latente no sempre renovado 
encantamento de ler, de ver, de estudar – dentro dos olhos, na intuição 
do dourado.1

    Álvaro Siza Viera, 2009, [1995] :159

1   SIZA VIEIRA, Álvaro, “Bibliotecas”, 1995, in 01 Textos, Porto, Civilização ed., 2009, p. 159-160
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O pressuposto para esta investigação de dissertação parte de uma oportu-
nidade de projecto em Ponte de Lima. O processo que se segue, cujo principal ob-
jectivo passa por compreender e responder às questões e necessidades do programa 
proposto pelo cliente, deverá ainda sustentar uma reflexão crítica não apenas sobre 
o espaço que habitamos, como também sobre as possibilidades de o habitar.

 A pesquisa quer-se incentivadora da compreensão e descodificação dos va-
lores e mecanismos do espaço doméstico – que devem potenciar e ser potenciados 
pelo último. O projecto deve ser visto como ponto de partida de tal reflexão, origem 
e incentivo de questões que esta, por um lado, procura responder. 

 A bibliografia consultada é, de algum modo, uma reflexão de tal vontade, 
que se apoia, por vezes, em exemplos de áreas que vão para além da arquitectura.

 A natureza desta encomenda passa, numa fase mais inicial, pela requali-
ficação da casa mãe – que deverá manter o seu carácter de segunda habitação - e 
pela recuperação dos anexos existentes no terreno - assim como a sua adaptação a 
núcleos de habitação temporária.

  A intervenção - de fins turísticos – poderá, numa fase posterior, ser comple-
mentada com a eventual construção de outros núcleos, caso se revelem pertinentes.

 O projecto deverá ainda incluir um apartamento que será utilizado pelos 
caseiros e portanto, dotado de um carácter de ocupação permanente – que contrasta 
com o carácter temporário que se pretende nos outros núcleos da quinta. O pro-
grama cojuga, assim, numa quinta localizada em Portela Susã, diferentes tipos de 
habitar e variados padrões de ocupação.

 

Introdução
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1.   “Casa construída para o corpo, pelo corpo”                                                    1

1   O título do presente capítulo baseia-se na expressão usada por Jules Michelet, em L’oiseau, quando se refere aos pássaros e 
aos ninhos que constroem e onde habitam. 
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01   Henry David Thoreau, Cabana Walden, Massachusetts, 1845 (reconstrução)
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 Ao longo do presente processo, foi considerado revelante reconhecer e com-
preender o papel da tipologia na análise formal da casa ao longo da história, bem 
como a sua transformação ao longo de épocas e contextos. Por outro lado, compreen-
der todo o simbolismo associado à noção primitiva que lhe é inerente é de igual im-
portância, uma vez que “a casa é o nosso canto do mundo. Ela é, como se diz amiúde, 
o nosso primeiro universo. É um verdadeiro cosmos.”1 Deste modo, compreender os 
valores oníricos da casa é uma questão fundamental. 

 
 A casa, na sua noção mais primitiva de abrigo, representa o calor e a 

protecção. Gaston Bachelard (1884-1962), poeta e filósofo francês, sugere-nos, 
em A Poética do Espaço (1958), a ideia de que a casa permite sonhar. Tal gesto é 
incentivado, no verdadeiro sentido, pela serenidade e segurança que o abrigo 
proporciona. “Então, os lugares onde se “viveu o devaneio” reconstituem-se por si 
mesmos num devaneio. É exactamente porque as lembranças das antigas moradas 
são revividas como devaneios que as moradas do passado são imperecíveis dentro de 
nós.”2

 Neste sentido, poder-se-á considerar que o papel do arquitecto, na sua 
função mais básica, é o de construir a casa ou, por outras palavras, é o de abrigar o 
homem, o pensamento e o sonho.

 Por outro lado, os próprios espaços da casa serão, seguramente, contentores 
de memórias, no sentido em que lhes são associados momentos que ocorreram sob o 
abrigo dessas paredes. Tendemos, no sonho ou devaneio, a visitar e revisitar a casa e 
os seus espaços, ainda que não saibamos ao certo como elegê-los ou de que forma e 
quando aparecerão. É quando percorremos estes espaços através da lembrança que 
estamos perante aquilo a que o autor chama casa natal. A casa sonhada, revisitada e 
de onde extraímos lembranças.

“As verdadeiras casas, da lembrança, as casas aonde os nossos 
sonhos nos conduzem, as casas ricas de um fiel onirismo, rejeitam 
qualquer descrição. [...] A casa primordial e oniricamente definitiva 
deve guardar sua penumbra.”3

1   BACHELARD, Gaston, A Poética do Espaço, 3ª Edição, São Paulo: Martins Fontes, 1998, Pág. 24
2   cf. Ibidem. Pág. 26
3   cf. Ibidem. Pág. 32

Casa
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Quem melhor para reconhecer e descrever o onirismo da casa do que o ser 
sonhador, no seu estado mais puro e inocente? Pedir à criança para desenhar a casa, 
é pedir-lhe para sonhar o abrigo. “Se for feliz, saberá encontrar [...] calor no interior, 
[...] um fogo tão vivo que o vemos saindo pela chaminé”4. Implicitamente, ao abrigo  
- humano - surge associado o fogo, por tudo aquilo que ele representa(va) para o 
homem: protecção dos animais, preparação de alimentos, calor, iluminação,...

 Hoje, ao fogo, atribuímos uma noção mais associada ao conforto, uma vez 
que a tecnologia nos permitiu construir mecanismos que cumprissem tais fins de 
forma mais eficiente e segura.  No entanto, o valor que ainda hoje lhe associamos, 
aproxima a casa de uma percepção mais pura do abrigo  animal. O pintor Vlaminck, 
quando incitado a falar sobre o refúgio e o fogo que o aquece revela que a sensação 
de conforto que sente diante deste, “quando o mau tempo desencadeia tempestade, é 
todo animal. O rato na sua toca, a raposa no seu covil, a vaca no estábulo devem ser 
felizes como o sou”.5

 O engenho que os animais demonstram na construção das suas casas, e o 
modo tão próprio e imediato como as habitam coloca-os para além do alcance do 
homem, “pois não há homem que saiba fazer uma edificação tão própria para ele e 
seus filhos quanto as que esses pequenos animais fazem para si mesmos.” 6 Resta-
nos, enquanto ser humano, aspirar em atingir tal grau de proximidade na relação 
entre o corpo e e casa.

 Michelet apoia-se no exemplo do ninho e do pássaro para ilustrar, de forma 
literal, “a casa construída para o corpo, pelo corpo.” Na casa do pássaro, nada senão 
o corpo circular do próprio trabalha para a forma circular do ninho. É através da 
acção, repetida vezes sem conta, de se virar e recalcar as paredes que o ninho atinge 
a sua forma. 

 Assim, a “casa é a própria pessoa”, resultado imediato do seu esforço. “Não 
há nenhuma dessas palhinhas que, para prender e guardar a curvatura do ninho, 
não tenha sido milhares de vezes empurrada pelo seio, pelo coração, certamente 
perturbando a respiração, talvez com palpitação”.7

 

4   BALIF, Anne, De Van Gogh et Seurat aux dessins d’enfants, apud BACHELARD, Gaston, A Poética do Espaço, 3ª Edição, São 
Paulo: Martins Fontes, 1998, Pág. 84 
5   BACHELARD, Gaston, A Poética do Espaço, 3ª Edição, São Paulo: Martins Fontes, 1998, pág. 104
6   AMBRIOSE, Paré, Le Livre des animaux et de l’intelligence de l’homme, apud BACHELARD, Gaston, A Poética do Espaço, 3ª 
Edição, São Paulo: Martins Fontes, 1998, Pág. 257
7   MICHELET, Jules, L’oiseau, apud BACHELARD, Gaston, A Poética do Espaço, 3ª Edição, São Paulo: Martins Fontes, 1998, 
Pág. 263
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Deste modo, nenhuma construção irá, alguma vez, competir com o ninho 
enquanto casa do corpo. O ninho reflecte “uma casa de vida: continua a envolver o 
pássaro que sai do ovo. Para o pássaro que sai do ovo, o ninho é uma penugem externa 
que o recebe antes que sua pele nua encontre a verdadeira penugem corporal.”8

 O homem habita mal a sua casa. “Qualquer dono de um gato dirá certamente 
que os gatos habitam a casa muito melhor do que as pessoas. Mesmo nos espaços mais 
terrivelmente quadrangulares, os gatos sabem como encontrar cantos favoráveis.”9 
Os espaços dentro de uma casa devem ser espaços de estar, estáveis e habitáveis, na 
medida em que a casa é o espaço elementar de estar; de forma semelhante, a cama 
será o “espaço elementar para o corpo.”

8   BACHELARD, Gaston, A Poética do Espaço, 3ª Edição, São Paulo: Martins Fontes, 1998, Pág. 105
9   PERREC, Georges, Species of Space and Other Pieces, Penguin Classics, London, 2008, Pág. 24
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02   Andy Warhol, Nova Iorque, 1970
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Andy Warhol, artista  norte americano (1928 – 1987), defende o quarto 
enquanto elemento fundamental da casa, de tal maneira que acredita na 
possibilidade de viver num único quarto ou, mais concretamente, numa única cama 
(elemento fundamental do quarto como espaço para dormir?). O artista revela-nos 
ser possível “...fazer qualquer coisa na cama ou a partir dela: dormir, comer, pensar, 
fazer exercício, fumar.”10 

 
 De facto, ao considerarmos a célula básica do habitar o quarto, e tomando 

como exemplo o caso de uma residência de estudantes, não é precisamente este o 
principio que é sugerido? Um pequeno quarto, símbolo da intimidade, habitado por 
uma cama e, talvez, uma secretaria, onde tudo é feito – auxiliado externamente por 
uma cozinha e lavabos partilhados.

 O quarto assume deste modo a dimensão da casa, enquanto abrigo e espaço 
elementar do corpo e para o corpo, de tal forma que nele se podem desenvolver 
praticamente todas as mais primitivas e fundamentais acções que se levam a cabo 
diariamente. Tal percepção do quarto sugere-o como a unidade básica da casa e 
direcciona o pensamento no sentido do quarto enquanto elemento independente e 
repetível, dentro da realidade que a casa encerra.

 A casa torna-se na imagem do ser que a habita e “enquanto dizer que ‘esta é 
a sala de estar de fulano’ tem imediatamente uma conotação frívola e nada significa, 
dizer ‘este é o quarto de fulano’ é um convite a descobrir a sua personalidade.”11

 No desenho de Louis Kahn (1901-1975), intitulado The Room, que nos é 
apresentado acompanhado por algumas reflexões, o autor deixa antever, numa 
atmosfera pouco definida, um espaço que será representativo de um quarto, ou 
divisão. Louis Kahn defende, em detrimento da casa ou da cabana, que a arquitectura 
“tem a sua origem no fazer um quarto”. Deste modo, o quarto assume para o autor 
todo o simbolismo que o abrigo transporta consigo, o que o leva a considerar não 
apenas como elemento fundamental da casa, mas como base de toda a arquitectura.

10   WARHOL, Andy, apud MONTEYS, Xavier, La Habitación – Más allá de la sala de estar, Editorial Gustavo Gili, 1ª Edição, 
Barcelona, 2015
11   MONTEYS, Xavier, La Habitación – Más allá de la sala de estar, Editorial Gustavo Gili, 1ª Edição, Barcelona, 2015, Pág. 10

Quarto
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03   The Room, Louis Kahn
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Kahn parece querer aproximar o quarto da aura do homem, não tanto 
no sentido de “casa construída para o corpo” conforme defende Michelet quando 
nos fala do pássaro e da sua casa, mas enquanto “lugar da mente”. O desenho de 
Kahn é um manifesto, onde se defende o quarto ou divisão como lugar íntimo do 
pensamento e da reflecção, potenciados pela sensação de abrigo e segurança que 
este espaço deve perpetuar.

Talvez por reconhecer o valor simbólico nele implícito, o desenho apresenta 
uma natureza indefinida, deixando imaginar e invocando alguns elementos que 
fazem parte daquilo que poderá constituir o imaginário da divisão de uma casa, mas 
não os definindo completamente. Verificamos, aparentemente, reconhecer  alguns 
destes elementos compositivos do ambiente: a porta no lado esquerdo, a janela à 
direita ou o fogo, no centro do desenho – sempre o fogo!. 

São, no entanto, as duas pessoas que habitam o desenho que traduzem o seu 
verdadeiro valor, uma vez que “num quarto pequeno não se diz aquilo que se diria 
num quarto grande”.
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2.   Memória
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Eu não conheço melhor serviço que um arquitecto possa prestar, 
como profissional, do que o de compreender
que todo edifício deve servir à instituição do homem,
quer seja ela a instituição do estado,
quer a da casa, ou a da aprendizagem,
da saúde, ou do lazer.

Uma das grandes deficiências da arquitectura, hoje,
é que essas instituições não estão sendo definidas,
mas apenas dadas por um programa,
e transformadas em um edifício.

[...]

Em minhas aulas na universidade,
propus à turma o exercício de projectar um mosteiro,
e assumi o papel de um eremita
que achava que deveria haver uma sociedade de eremitas.
De onde partir?
Como compreender essa sociedade?
Eu não tinha programa,
E por duas densas semanas, nós discutimos a natureza.
(A natureza é uma noção que faz parte do que o eremita é.)1

 Louis Kahn, 2002, [1968]: 21-22

1   Louis I. Kahn. Conversa com Estudantes, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2002, Pág. 21 e 22
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04   Weissenhof Siedlung, Estugarda, 1927,  J.J.P. Oud - Vista desde a rua

05   Weissenhof Siedlung, Estugarda, 1927,  J.J.P. Oud - Vista dos pátios



31

As noções de espaço que temos são definidas pelos conceitos e pelos nomes 
que lhes atribuímos, uma vez que o homem sente a necessidade de criar mecanismos 
que permitam a sua leitura ou, pelo menos, que a facilitem. Assim, a nossa percep-
ção espacial é limitada e moldada de acordo com os termos que utilizamos e com as 
imagens que a eles, inconscientemente, associamos. 

“É no acto de rescrever o programa que se pode detectar a ar-
quitectura, não na mera manipulação de espaços.”2

 
O arquitecto Louis Kahn defende que a mera concordância, inquestionada, 

daquilo que o programa sugere tende a coincidir com a simples organização espacial 
– reconhecendo, contudo, a  sua elevada importância, uma vez que “... da organiza-
ção do espaço depende, em parte, o bem ou mal-estar dos homens; a desarmonia da 
organização do espaço gera a infelicidade humana.”3

“Nossa profissão é mesquinha quando não alteramos o progra-
ma. Quando o alteramos, forças fantásticas são potencializadas, pois 
assim não incorremos no erro de fazer algo que agrade exclusivamente 
a nós. O que satisfaz à sociedade é a nossa intervenção no programa, e 
não um edifício medíocre.”4 

 É, precisamente - creio -, a manipulação e reinterpretação do programa que 
Kahn sugere que sustenta, em parte, a intervenção feita pelo arquitecto holandês J. 
J. P. Oud em Estugarda. 5 

 Quando questiona Mies van der Rohe acerca dos requisitos e imposições 
que deveriam ser considerados, a resposta do arquitecto alemão, coordenador da 
exposição, salienta “que era a questão da comodidade doméstica - e não da constru-
ção - que deveria informar a concepção das habitações individuais”6. De facto, Oud 
conta com algumas referências e apoios externos, com destaque para Erna Meyer 
– autora do livro The New Household – e dos seus conhecimentos sobre o planea-
mento mais eficiente da cozinha na atmosfera doméstica.

2   Louis I. Kahn. Conversa com Estudantes, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2002, Pág. 59
3   TÁVORA, Fernando, Teoria Geral da Organização do Espaço. Arquitectura e Urbanismo. a lição das constantes, FAUP 
Publicações, Outubro 1993, pág. 16
4   Louis I. Kahn. Conversa com Estudantes, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2002, Pág. 58
5   Em 1927 foi construída em Estugarda, para fins de uma exposição universal de arquitectura patrocionada pela Deutscher 
Werkbund (Associação Alemã de Artesãos), a Weissenhof Siedlung. Coordenada pelo arquitecto Mies van der Rohe, a exposição pre-
via a construção de vinte e um edificios de habitação, distribuídos por diferentes arquitectos. Entre eles, Le Corbusier e o próprio Mies 
van der Rohe deram o seu contributo, numa exposição que viria a centrar-se na cultura doméstica moderna.
6   TAVERNE, Ed, WAGENAAR, Cor, VLETTER, Martien de, J.J.P. Oud : the complete works : 1890-1963, Rotterdam, Nai 
Publishers, 2001, Pág. 294

Programa
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06   Weissenhof Siedlung, Estugarda, 1927,  J.J.P. Oud - Plantas R/C e Piso 1

07   Weissenhof Siedlung, Estugarda, 1927, J.J.P. Oud - Passa-pratos
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 O projecto contempla a construção de cinco moradias unifamiliares, em 
banda. A circulação no piso térreo é bastante interessante e fora do comum, promo-
vendo um percurso “serpenteante” desde o pátio, que atravessa a cozinha e a sala 
e termina no jardim traseiro, “sem benefício de espaços não-funcionais como um 
corredor”7. Assim, torna-se bastante evidente a forma como Oud considera, por um 
lado, o espaço exterior uma extensão da casa e, por outro lado, a casa como articu-
lação no percurso da rua até ao jardim – onde é possível voltar a aceder ao espaço 
público. 

 É, contudo, a localização central da cozinha e a sua concepção como centro 
da vida diária doméstica que a distingue das demais - rivalizando com a sala de es-
tar enquanto espaço central e fundamental do fogo. A localização específica da cozi-
nha e da copa revela-se assim “como parte integrante de uma habitação preocupada 
com os detalhes da vida diária”8 de qual é exemplo a pequena abertura – passa-pra-
tos -  entre a cozinha e a sala, “através da qual as refeições podiam ser servidas e as 
crianças controladas”9.

 Outro aspecto preponderante no conjunto proposto por Oud é o espaço si-
tuado no patamar das escadas de acesso ao piso superior – não apenas pelas carac-
teristicas que apresenta – mas também pela localização invulgar de que usufrui, 
funcionando como charneira entre as funções diárias e nocturnas do habitar.

 Pelas várias apropriações de que tem vindo a ser alvo ao longo do tempo, 
este quarto ganha um carácter distinto dos restantes. Ainda que possa perfeitamen-
te ser usado como mais um quarto, é a sua localização - um espaço vulgar, num sitio 
invulgar - que lhe confere a ambiguidade programática potenciadora de múltiplas 
utilizações. De facto, existem relatos de moradores onde as várias apropriações do 
espaço são evidenciadas: como escritório, como quarto das crianças ou, ainda, quar-
to de passar a ferro.

7   TAVERNE, Ed, WAGENAAR, Cor, VLETTER, Martien de, J.J.P. Oud : the complete works : 1890-1963, Rotterdam, Nai 
Publishers, 2001, Pág. 30
8   cf. Ibidem
9   cf. Ibidem
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08   Vilhelm Hammershoi , 1914, “The Four Rooms”
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“Assim, o arquitecto, através da organização de partes, cria 
contextos com significado para a parte dentro do todo. Através da orga-
nização não convencional de partes convencionais, o arquitecto é capaz 
de criar novos significados dentro do todo. Se utiliza a convenção de 
maneira não convencional, se organiza coisas familiares de maneira 
não familiar, está a mudar os seus contextos e pode usar até o cliché 
para garantir um efeito fresco. Algo familiar visto num contexto não 
familiar torna-se algo perpetuamente igualmente novo e velho.”10

 Este processo crítico deverá, talvez, procurar (re)interpretar e colocar em 
causa os próprios termos que usamos quando nos referimos aos elementos que ha-
bitam o espaço e, sucessivamente, a imagem que imediatamente lhe atribuímos.

 Assim, alguns destes elementos deveriam ser repensados e quiçá despoja-
dos de quaisquer concepções pré-estabelecidas, de modo que nada “... nos proíba de 
imaginar o metro no coração do campo”11, ou o quarto no patamar da escada.

 O escritor e cineasta francês Georges Perrec (1936-1982) defende, em Spe-
cies of Spaces and Other Pieces (1974), que o espaço que compõe a casa é a soma de 
tantos outros espaços. Assim, um “... quarto [bedroom] é uma divisão [room] quan-
do tem uma cama [bed]; uma sala de jantar é uma divisão [room] onde existe uma 
mesa e cadeiras, e frequentemente um aparador;” 12

 É todavia importante, na elaboração de tal ideia, reconhecer que o termo 
inglês room assume um valor menos específico do que a sua tradução directa em 
português. Mais do que quarto, room significa espaço ou divisão. Se, em determi-
nado quarto se tirar uma cama e colocar uma mesa de jantar, estar-se-á a mudar 
o propósito de tal espaço. O quarto transforma-se, assim, numa sala de jantar. No 
entanto, o contrário é igualmente válido: se tirarmos uma mesa da sala de jantar e 
colocarmos uma cama, este espaço da casa passará a ser denominado quarto.

 Considerando que um “... apartamento consiste num número de quartos 
[rooms] variável, mas finito”13 e que um “quarto tem uma função particular”, embora 
“bastante maleável”, poderemos concluir que, consequentemente, cada apartamento 
deverá ser constituído por um número variável, mas finito, de espaços maleáveis? 

10    VENTURI, Robert, Complexity and Contradiction in Architecture, Rushden: Butterworth Architecture, 1990, Pág. 43
11   PERREC, Georges, Species of Space and Other Pieces, Londres: Penguin Classics,  2008, Pág. 5
12   cf. Ibidem, Pág. 27
13   cf. Ibidem, Pág. 27



36



37

 É importante, ainda, compreender que aos nomes, assim como aos espaços 
que identificam, não deve ser associada uma conotação estática. Os espaços da casa 
devem gozar de uma certa ambiguidade, que deverá ser expressa nos termos que 
utilizamos para designá-los. A flexibilidade espacial começa nos termos que asso-
ciamos aos espaços, e nas imagens que tais termos evocam.

 Louis Kahn prefere, precisamente, utilizar outros termos de carácter menos 
definitivo para definir os espaços da casa, em detrimento de termos menos abran-
gentes. “E ele reconhece as mudanças de complexidade de funções especificas ao 
diferenciar as divisões numa maneira geral através de uma hierarquia de tamanho 
e qualidade, chamando-lhes espaços secundários ou principais, direcionais ou não-
-direccionais, ou outras designações genéricas em vez de específicas.”14

“Os arquitectos dos séculos modernos criaram novos espaços 
privados na casa de elite, ou antes, aumentaram os seus espaços trans-
formando em compartimentos o que até então eram sobretudo objec-
tos de mobiliário. Nas diferentes línguas europeias estúdio, gabinete, 
biblioteca e escritório podem sempre referir um móvel, mas, pouco a 
pouco, estas palavras passam a designar também um compartimento 
com uma função particular, frequentemente privada.”15 

 
Segundo Chesterton (1874 - 1936), a grande marca da modernidade é a pro-

cura de substitutos para os objectos velhos. O problema, no entanto, surge quando 
estes novos objectos - modernas alternativas - respondem somente a um único pro-
pósito, enquanto que ao que substituem era associada mais do que uma função. “A 
faca serve para cortar madeira, cortar queijo, afiar lápis, cortar gargantas; [...] O 
homem moderno [...] vai afiar o seu lápis com um pequeno afia em vez de uma faca”.16

 Ao exemplo da faca, o autor acrescenta ainda os casos do pau e do fogo como 
objectos universais em vez de específicos, aos quais se propõem mais do que uma 
só função ou propósito. Para o escritor inglês, este caso torna-se mesmo numa ten-
dência geral: “Antigamente havia uma grande coisa que servia seis propósitos; hoje 
existem seis pequenas coisas;”17

14   VENTURI, Robert, Complexity and Contradiction in Architecture, Rushden: Butterworth Architecture, 1990, Pág 34
15   ARIÈS, Philippe, DUBY, Georges, História da Vida Privada – Da Europa Feudal ao Renascimento, Volume 3, Porto, Edições 
Afrontamento, 1990, Pág. 214
16   CHESTERTON, G. K., What’s Wrong With the World, Free Editorial, Pág. ??
17   cf. Ibidem, Pág. ??
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9   25 Rooms, China, 2008, OFFICE KVGDVS

10   Weekend House, Bélgica, 2012, OFFICE KVGDVS

11   Villa Buggenhout, Bélgica, 2013, OFFICE KVGDVS
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Em arquitectura, o caso do Studiolo, ou estúdio - que surge, no início, como 
um pequeno móvel destinado à leitura, mas logo se transforma numa pequena di-
visão, de origem monástica, e cuja função não irá para além daquela destinada ao 
móvel18 - parece ilustrar esta tendência que o autor considera enraizada na socieda-
de moderna.

 Não poderá então, seguindo um raciocínio semelhante, o quarto (de forma 
geral) ser desenhado no sentido de se tornar universal, em vez de específico? 
“O quarto multifuncional é possivelmente a resposta mais verdadeira à preocupação 
do arquitecto Moderno com a flexibilidade. O quarto com um propósito genérico 
em vez de específico”19. Ou, ainda, não poderá a casa (universal) ser constituída por 
quartos universais - e, portanto, iguais entre si - em vez de especializados?20

 Xavier Monteys (1953-), arquitecto espanhol, explica-nos no ensaio La 
casa de habitaciones iguales (2013) que “tal casa não distingue os seus quartos por 
qualquer uso que lhes sejam atribuídos a priori; de facto a sua principal virtude é 
que deixa a decisão do que fazer neles nas nossas mãos”21. Assim, a casa de quartos 
iguais não apresenta qualquer hierarquia espacial, afastando qualquer sugestão de 
uso que seja pré-determinada pelo tamanho das suas divisões. A rejeição da hierar-
quia no habitar espelha o combate a quaisquer códigos ou convenções sociais. 

 Em última instância, a casa atinge desta forma a máxima flexibilidade atra-
vés dos espaços neutros – de valor equivalente - que a compõe. “Ambiguidade válida 
promove flexibilidade útil.”22. A sala, centro da casa, deixa obrigatoriamente de ser a 
sala pelo tamanho superior que é comum apresentar, e a  suite deixa de ser o quarto 
principal. 

 

18   LIEBENWEIN, W., Studiolo: Die Entstehung eines Raumtyps und seine Entwicklung bis zum 1600, Berlim, 1977, IN ARIÈS, 
Philippe, DUBY, Georges, “História da Vida Privada – Da Europa Feudal ao Renascimento”, Volume 3, Porto, Edições Afrontamento, 
1990, Pág. 229
19   VENTURI, Robert, Complexity and Contradiction in Architecture, Rushden: Butterworth Architecture, 1990, Pág. 34
20    O tema da casa composta por quartos iguais é recorrente, por exemplo, em projectos do atelier OFFICE KVGDVS. Ao lado, 
exemplos de variações na organização e distribuição de tais casas, e no modo como os espaços que a compõem se relacionam entre si.
21   MONTEYS, Xavier, La Casa de habitaciones iguales in “Quaderns d’arquitectura i urbanisme”, 2013, n. 265, p. 42
22   VENTURI, Robert, Complexity and Contradiction in Architecture, Rushden: Butterworth Architecture, 1990, Pág. 34
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13   Kommunalka, Rússia - Espaços comuns

12   Kommunalka, Rússia - Apartamento
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Por outro lado, é de elevada importância compreender que a casa é acompa-
nhada por um vasto antecedente histórico – e que tal não deverá ser ignorado. No 
entanto, olhar o passado deve reger-se por uma atitude critica que procura interpre-
tar o seu sentido. Fazê-lo de outra maneira, em contexto projectual, parece-me, é 
retirar-lhe todo o significado de que goza. 

“O palácio pode considerar-se, sem nenhum tipo de comple-
xos, um parente próximo dos blocos residenciais modernos, uma ver-
são acessível, barata, prática e anti-monumental dos palácios europeus 
e, tal como estes, feitos de quartos.”23

Os aposentos do rei e da rainha – apartamentos -  pela sucessão de espaços 
que apresentam e pela independência de que gozam, por um lado, entre eles e, por 
outro lado, em relação ao resto do palácio, poderão ser considerados analogias dos 
apartamentos em que hoje é comum vivermos.

 A relação proxima entre os dois conceitos é verificada, por exemplo, quando 
nos referimos às kommunalkas. Estas casas, onde os espaços de passagem são dimi-
nutos ou nulos, e as divisões mais ou menos regulares, são bastante comuns em San 
Petersburgo e  expunham o contexto da habitação (social) na União Soviética. Eram 
habitações compostas unicamente por quartos e resultantes da compartimentação 
de edifícios de maior escala, como palácios ou residências senhoriais. As outras di-
visões – como cozinhas e casas de banho – eram partilhadas pelas várias habitações 
que integravam o edifício24, e encontravam-se, geralmente, deslocadas do centro do 
edifício (como era comum acontecer em tais tipos de construções).

 Dentro do Palácio – a casa da classe alta - os espaços sucedem-se de manei-
ra bastante imediata e em directa comunicação. Os aposentos dos senhores eram 
organizados numa sequência que implica um grau mais elevado de privacidade cada 
vez que transpomos as portas que dividem as sucessivas dependências em que se 
estruturam. 

23   MONTEYS, Xavier, La Habitación – Más allá de la sala de estar, Editorial Gustavo Gili, 1ª Edição, Barcelona, 2015, pág. 36
24   Joseph Brodsky, no ensaio In a Room and Half, faz uma descrição de como é viver em tais habitações.

Palácio
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14   Palácio Real de Madrid, Francesco Sabatini - Planta

15   Palácio de Versalhes - Antecâmara do apartamento da rainha
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As dimensões dos vários quartos vão-se tornando, de modo geral, progres-
sivamente mais reduzidas, acentuando a gradual sensação de intimidade à medida 
que percorremos os seus espaços.

A primeira dependência que surge e que permite aceder às restantes é a sala. 
A esta seguem-se a antecâmara e a câmara de dormir e, por fim, a transcâmara – 
“espaço mais íntimo e reservado e de dimensões em geral mais diminutas”25. Para 
além de se destacar pelas maiores dimensões, a sala era o espaço que mais privilegia 
a relação com o exterior e, por isso, “local para a realização de recepções cerimo-
niosas a embaixadores ou a quaisquer outros ilustres visitantes, sobretudo estran-
geiros”26. A sala era, também, o local predilecto para albergar festas e cerimónias 
públicas, tais como casamentos ou banquetes. 

 A antecâmara ou, segundo a designação de D. Duarte, a câmara de para-
mento, é o espaço que se segue imediatamente à sala. Ao contrário desta, aberta ao 
publico e pensada para receber pessoas, “a antecâmara é o primeiro espaço sujeito 
a restrições, uma vez que nela só poderiam entrar, por norma, alguns notáveis do 
reino e os moradores da própria casa.”27 De facto, quando na sala se realizava uma 
cerimónia de maior escala, à antecâmara ficavam destinadas as recepções mais re-
servadas e íntimas. 

 Após a antecâmara segue-se, à medida que nos deslocamos no interior dos 
aposentos do senhor, a câmara de dormir. “Nela só poderiam entrar, (...) as persona-
lidades mais notáveis e importantes do senhorio e as mais próximas – pela amizade, 
pela convivência, pelos laços familiares – do senhor”28. No paço medieval, a câma-
ra de dormir é o principal espaço e aquele que estrutura e organiza as restan-
tes dependências que o antecedem – antecâmara – e que o sucedem – a trascâmara. 
A sua função é bastante evidente pelo nome que lhe foi atribuído e portanto, goza de 
um ambiente intimista e bastante restrito.

 A quarta dependência, e aquela que frequentemente encerra a estruturação 
dos espaços mais nobres que compõem o palácio é a trascâmara. Local utilizado 
para se vestir e despir, a trascâmara é o espaço de acesso mais restrito do paço me-
dieval, acessível apenas a partir da câmara de dormir. 

25   SILVA, José Custódio Vieira da, O Paço, in História da Vida Privada em Portugal – A Idade Média, José Mattoso (dir), Maia, 
Circulo de leitores, 2011, Pág. 80
26    cf. Ibidem
27   cf. Ibidem, Pág. 81
28   cf. Ibidem, Pág. 82
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16   Palácio Real de Madrid, Francesco Sabatini - Cozinha
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O acesso a esta divisão era absolutamente reservado “a pessoas de estrita confiança 
do senhor, que para isso os nomeava, de acordo com uma hierarquia assumida e re-
gulamentada”29. Uma vez que é a última dependência do palácio e, como tal, apenas 
acessível através da câmara de dormir, o seu propósito engloba também o de cofre. 
Era, por isso, o local eleito para se guardar não apenas as roupas, como também as 
jóias, adereços e outras preciosidades pertencentes ao senhor da casa.

 De acordo com o maior ou menor desenvolvimento do palácio, a sua estru-
turação poderia incluir, imediatamente após a trascâmara, um último espaço ainda 
mais íntimo. Destinado à oração, função que lhe confere o nome, e devido ao seu 
restrito acesso, o oratório adquire um ambiente propício “à leitura de bons livros e à 
reflexão sobre os grandes problemas da vida, da condição humana”30 - lugar da men-
te, quarto, abrigo. Note-se que este poderia apresentar-se como um compartimento 
totalmente autónomo ou, no caso de um menor desenvolvimento do paço, apenas 
como um pequeno altar colocado numa das dependência que definem os aposentos 
do senhor.31

 O receio dos incêndios afastou a cozinha das restantes dependências que 
conformam o apartado do senhor. Esta situação conduz à colocação de uma copa 
provisória na antecâmara – local da casa onde, diariamente, a maior parte das re-
feições aconteciam. No entanto, parece-me importante “sublinhar a inexistência de 
um local com a função específica de sala de jantar. Em cerimónias de grande apa-
rato, que envolvessem banquetes e outras recepções solenes, a sala do paço, pelas 
suas dimensões mais generosas e pela sua localização à entrada da habitação, era a 
dependência escolhida.”32

 O paço surge, assim, numa época em que a intimidade era um assunto bas-
tante presado na sociedade e, como tal, a casa era estruturada numa sequência de 
camadas espaciais que funcionavam como filtros para as que se seguiam, e às quais 
estavam associadas uma ou mais funções. De facto, ao apartamento do rei e às suas 
dependências é imediatamente associado o ritual que se seguia, todos os dias, após

29   cf. Ibidem, Pág. 82
30   SILVA, José Custódio Vieira da, O Paço, in História da Vida Privada em Portugal – A Idade Média, José Mattoso (dir), Maia, 
Circulo de leitores, 2011, Pág. 83
31   Estará o oratório, quer enquanto dependência do paço senhorial quer enquanto altar ou móvel, pelo gosto pela leitura e pelo 
cultivo do próprio que lhe são atribuídos, na origem da construção das bibliotecas pessoais e escritórios em casa?
32   SILVA, José Custódio Vieira da, O Paço, in História da Vida Privada em Portugal – A Idade Média, José Mattoso (dir), Maia, 
Circulo de leitores, 2011, Pág. 96
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17   Casa Soho, Londres, 1953, The Smithson

18   Casa Soho, Londres, 1953, The Smithson
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o despertar: o petit lever. Este ritual era composto por uma série de acções que de-
viam ter lugar no quarto designado para tal: rezar, pentear, fazer a barba, vestir, co-
mer... Note-se que o rei, e a corte que o acompanhava, só se deslocavam para a pró-
xima câmara uma vez concluídas as acções na dependência em que se encontravam.

A organização do paço do rei é facilmente associada àquela que vemos nas 
grandes casas burguesas do fin de siècle – e que Perrec nos sugere imaginar33. De 
facto, as áreas de recepção de tais casas eram organizadas numa sucessão de espa-
ços, cuja função corresponde a diferentes fases do rito de receber as visitas em casa. 
Perrec propõe, assim, uma organização espacial que se rege pelas  relações funcio-
nais entre os vários espaços e não, como é habitual, pelas actividades do dia. Deste 
modo, no lugar de termos uma sala de jantar e sala de estar, temos, por exemplo, 
uma sala de fumar, uma livraria e uma sala de bilhar: uma sequência de depênden-
cias comunicantes, cujo programa se baseia em pequenas variações consecutivas 
da noção de recepção.34

 A casa Soho, em Colville Place, projectada pelo casal Smithson – não cons-
truída –  sugere uma organização espacial idêntica àquela que Perrec propõe. Ainda 
que não se tenha vindo a construir, as ideias que influenciam o seu desenho são 
materializadas, mais tarde, na reabilitação das duas casas onde viriam a moram. A 
relação entre o trabalho e a vida privada, assim como a sua articulação com o am-
biente doméstico, é um dos temas centrais do(s) projecto(s).

No projecto para a pequena casa - localizada numa zona de Londres bas-
tante degradada após os bombardeamentos durante a guerra -, o rés-do-chão seria 
usado como zona de trabalho e, portanto, era local onde se viria a instalar o estúdio 
do casal – pela maior proximidade e permeabilidade na sua relação com a rua. De 
maneira oposta, a sala de estar seria “empurrada” para o piso superior “para apro-
veitar o sol de fim de tarde e distanciar o seu uso de lazer do uso público da cidade à 
noite e fins-de-semana”35, aproveitando assim a maior exposição solar de que goza o 
ultimo piso da construção.

 

33   PERREC, Georges, Species of Space and Other Pieces, Penguin Classics, London, 2008, Pág. 31
34   cf. Ibidem
35   SMITHSON, Alison, The Charged void : architecture / Alison and Peter Smithson,  New York : The Monacelli Press, 2001, Pág. 
96
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“Após considerarem onde iriam tomar o pequeno-almoço e a última refeição 
nocturna”36, tendo em conta, mais uma vez, a exposição solar desejada, os autores 
decidiram colocar a cozinha no piso intermédio. Em comunicação directa com esta 
surge o quarto, uma vez que consideram que as funções que estes representam se 
sucedem imediatamente. 

 Deste modo, a pequena Casa Soho parece organizar-se de maneira seme-
lhante às indicações de Perrec. Ainda que, segundo o autor, “na divisão ideal dos 
apartamentos de hoje a funcionalidade funciona de acordo com um procedimento 
que é inequívoco, sequencial (…) As actividades diárias correspondem a fatias tem-
porais, e a cada fatia temporal corresponde uma divisão do apartamento”37, Perrec 
propõe imaginar uma casa cuja organização se baseia nas relações funcionais entre 
os diferentes espaços que o compõe - e não somente nas actividades do dia-a-dia a 
que são destinados.

 Assim, o quarto – espaço de dormir - é localizado ao lado da cozinha e não 
ao lado de outro qualquer quarto ou casa-de-banho, uma vez que à primeira e últi-
ma acções diárias do casal – pequeno-almoço e ceia, respectivamente – se associa, 
logicamente, a cozinha.

 

36   RISSELADA, Max, El Arte de Habitar: Los Hogares de los Smithson, in “Alison y Peter Smithson : de la casa del futuro a la casa 
de hoy”, ed. Dirk Van Den Heuvel, Max Risselada, Barcelona, Ediciones Polígrafa, 2007, Pág. 196
37   PERREC, Georges, Species of Space and Other Pieces, Penguin Classics, London, 2008, Pág. 28
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3.   Circunstância
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19   Vinhas
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21   Beiral original e beiral em cimento - Casa Principal 22   Transição entre muro da adega e Casa Principal

20   Planta de implantação (página anterior)
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Localizada na antiga freguesia de Portela Susã, entretanto anexada como 
tantas outras a freguesias vizinhas, a quinta usufrui de um ambiente resguardado e 
íntimo, ainda que a sua localização não seja, de todo, completamente isolada.

Perto de Ponte de Lima, no concelho de Viana do Castelo, as suas fronteiras 
são a Rua de Linhares – através da qual se acede à propriedade – e, a norte e oeste, 
uma pequena zona florestal. A este, um conjunto de casas vizinhas encontra-se entre 
a propriedade e a rua mais próxima – a partir da qual se acede à Rua de Linhares e, 
posteriormente, à quinta -, o que lhe garante um certo distanciamento em relação à 
via de acesso, e contribui para o ambiente sereno que lhe é tão característico. 

 
Conforme era comum acontecer, particularmente em meio rural e 

em propriedades destinadas à agricultura, a casa é “acompanhada por outras 
construções – muitas vezes, aliás, infraconstruções.”1 Assim, a quinta é composta, 
actualmente2, por três edificações principais – ainda que de hierarquias distintas - e 
que, claramente, se destacam em relação aos outros elementos que a compõem.3 

A construção das paredes e muros exteriores é feita ,integralmente, em 
granito. As estruturas do piso e da cobertura são construídas em madeira e,  pelo 
exterior, revestidas com telha, de tipo Marselha. No entanto, algumas coberturas já 
terão sofrido reparações – no caso do Anexo Sul e da parte sul da cobertura da casa 
principal - e são rematadas num pequeno beiral feito em cimento. De forma natural, 
o cimento é também usado para colmatar algumas paredes de granito, sobretudo no 
topo e em zonas de contacto com a cobertura.

Pelos diferentes aparelhos da pedra que vemos na propriedade e pelos relatos 
feitos pelo cliente, suspeita-se que as construções possam ser de épocas diferentes – 
ainda que não muito díspares. Deste modo, ambos os núcleos este e sul, assim como 
a adega, poderão ser construções anteriores à casa mãe, pelo aparelho de pedra mais 
“primitivo” e descuidado que apresentam. Por outro lado, não se coloca de lado a 
hipótese que a casa principal, pelo carácter que se lhe associa, tenha sido construída 
com mais cuidado e maior orçamento -  o que justificaria o aparelho de pedra mais 
aprimorado que apresenta em comparação com as restantes construções.

1   CONDE, Silvio, A Casa, in “História da Vida Privada em Portugal – A Idade Média”, José Mattoso (dir), Maia, Circulo de leitores, 
2011, Pág. 71
2   Ainda que de momento as construções da quinta se resumam aos três núcleos existentes, e esta dissertação se debruce, so-
bretudo, nestes três casos concretos, a possibilidade de intervenção e construção em outras zonas da quinta – numa época posterior 
– não deverá ser excluída.
3   Outro elementos, como por exemplo, um espigueiro e um pequeno tanque – também estes construídos em granito - fazem parte 
do património construído na quinta.



23   Percurso de entrada, Verão - Anexo Este
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24  Percurso de entrada,  Anexo Este - Verão

26   Anexo Sul - Fachada Sul

25   Percurso de entrada,  Anexo Este -  Inverno
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É notória a forma como a sua implantação contribui para identificar 
e clarificar zonas dentro da propriedade. Deste modo, mesmo à entrada da 
propriedade, um conjunto de anexos (doravante referenciado como Anexo Este) 
– usados maioritariamente até então como arrumos e oficina – ajuda a marcar o 
momento de transição entre o público e o privado, acompanhando-nos enquanto 
caminhamos – ou conduzimos -  em direcção ao coração da propriedade. No Verão, 
o caminho é protegido pela trepadeira que, apoiada nos esteios colocados em frente 
à fachada, forma um túnel de sombra ao longo do percurso.

Aí, um espaço central de chegada é definido pela volumetria das restantes 
edificações que povoam a quinta, e no qual a fachada principal da casa mãe goza 
claramente de algum destaque. Por um lado pelas dimensões e presença que 
assume e, por outro lado, pela posição central que ocupa quando comparada com as 
diferentes estruturas que aí encontramos. 

À esquerda da casa, encontra-se o segundo e mais pequeno núcleo de 
anexos, ao qual se atribuirá o nome de Anexo Sul. O piso principal é dividido em 
dois espaços, até então utilizados como apoios à casa principal: um escritório e uma 
divisão cujo propósito se assemelha a uma lavandaria. A utilização do piso inferior, 
pelo pé-direito bastante baixo que possui, cinge-se, tal como o primeiro núcleo, à 
arrumação e armazenamento. 

Numa propriedade rural, a casa ou a cozinha – sitio do fogo – “era o elemento 
nuclear de um  sistema produtivo, quase sempre acompanhado por um certo número 
de estruturas que, sucessivamente adicionadas, completavam ou prolongavam as 
suas funções...”4 De facto, quando associadas à vinicultura, nestas propriedades era 
frequente a construção de núcleos mais especializados, como a adega, o alpendre 
ou a casa do lagar. Anexo à casa mãe surge, a norte, um alpendre e a adega a que 
directamente se associa – ainda que a produção de vinho na propriedade tenha 
terminado há já bastante tempo.

4   CONDE, Silvio, A Casa, in “História da Vida Privada em Portugal – A Idade Média”, José Mattoso (dir), Maia, Circulo de leitores, 
2011, Pág. 72
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175.5

174.5

175

27   Anexo Este, Planta Piso 0, Esc. 1.200

28   Anexo Este, Alçado Sul, Esc 1.200

29   Anexo Sul, Alçado Norte, Esc 1.200

174.5
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174

176

31   Anexo Sul, Planta Piso -1, Esc. 1.200

30   Anexo Sul, Planta Piso 0, Esc. 1.200

32   Anexo Sul, Alçado Sul, Esc 1.200

33   Zona central da propriedade - Mesa e bancos de pedra
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34   Casa Principal, Planta R/C, Esc. 1.200

36   Anexo construído sob o alpendre

35   Casa Principal, Alçado Oeste, Esc. 1.200 38   Casa Principal, Alçado Sul, Esc. 1.200

37   Anexo construído sob o alpendre
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Todos estes elementos contribuem para a melhor definição do espaço de 
recepção que se estende em frente à casa principal, e para o qual contribui o grande 
carvalho que aí se encontra. Abrigada, na sua sombra, uma grande mesa de pedra – 
a mesma que antes fazia a ligação à casa vizinha. A delimitação deste espaço central 
é complementada pelo diferente ambiente que transmite quando comparado com a 
restante propriedade. 

No terreno que se estende a norte e, sobretudo, a oeste da casa principal, a 
arborização algo aleatória é substituída, respectivamente, pelo critério a que horta 
e as vinhas são sujeitas. As poucas árvores que aí encontramos foram plantadas de 
forma mais espaçada entre si, garantindo um ambiente bastante menos cerrado e 
iluminado. De facto, em dias de calor, é notória a diferença de temperatura que se 
faz notar nas duas zonas da quinta. 

A casa mãe, conforme era usual acontecer, tem, no seu piso inferior, uma 
cave – ou loja - com acesso directo ao exterior. Quando inserida em ambiente 
urbano, este piso inferior era “consignado à actividade profissional e aberto a um 
público consumidor de bens e serviços mais ou menos amplo”5. Porém, em meio 
rural, este espaço é frequentemente associado ao armazenamento de produtos e 
afaias agrícolas ou ao abrigo de animais. 

 
No piso do rés-do-chão, o acesso era originalmente feito através da entrada 

principal - por meio de umas escadas - e de uma outra, secundária, orientada a norte 
e em comunicação directa com a cozinha. Posteriormente foi construído um corpo 
anexo – aproveitando o abrigo do alpendre existente - que faz a transição entre 
a cozinha e o exterior e que permitiu a construção da única instalação sanitária 
interior que a casa possui – anteriormente situada no exterior.

Através da entrada principal acedemos a um espaço de recepção, com o qual 
comunicam directamente a sala – comer e o estar dividem, hoje, o mesmo espaço 
–, o quarto do anterior proprietário e um outro espaço, de circulação, e dimensões 
idênticas ao hall – que articula o acesso à cozinha e as escadas para o piso superior. A 
cozinha, comunicante com o exterior a partir do núcleo acrescentado, é, actualmente, 
também acessível através do quarto ao lado localizado. 

5   CONDE, Silvio, A Casa, in “História da Vida Privada em Portugal – A Idade Média”, José Mattoso (dir), Maia, Circulo de leitores, 
2011, Pág. 73



39   Zona central da propriedade - Casa Principal



40   Zona Oeste da propriedade - Vinhas
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41   Casa Principal, Planta Piso 1, Esc. 1.200

45   Águas-furtadas43   Sala de estar - vão encerrado 44   Quarto/Sala de jantar42   Instalação sanitária actual
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À semelhança da baronesa que em La Cousine Bette, de Balzac, “... alojou 
a filha na sala de jantar, que foi imediatamente transformada em quarto de dormir 
[...] e a antecâmara, como em muitos lares, tornou-se sala de jantar”6, o anterior 
proprietário mudou, por questões de facilidade de mobilidade, o seu quarto – então 
localizado no piso superior - para a anterior sala refeições, localizada ao lado da 
cozinha.

Do mesmo modo que para Perrec “... um quarto de empregada é um quarto 
que se aluga a um estudante”7, ou que a baronesa alojou a filha na sala, o então 
proprietário da casa decidiu deslocar o seu quarto para o rés-do-chão. O factor 
temporal, e todas as diferentes circunstâncias que dele dependem e com ele variam, 
ilustram bem a necessidade do quarto - ou divisão - ser um espaço ambíguo de 
carácter maleável, capaz de servir mais do que apenas uma função.

“As casas antigas tinham vagamente apontadas as funções, era 
frequente uma rotação de utilização do próprio espaço. Os compar-
timentos eram suficientemente flexíveis, mudavam-se o aparador e a 
mesa de um lado para o outro e a sala de jantar continuava a funcionar. 
Havia corredores e essas coisas que hoje constituem o encanto das ca-
sas antigas.”8

O piso superior é composto por dois quartos centrais – que correspondem 
às águas furtadas –, a partir dos quais se acede a uma pequena varanda. O pequeno 
quarto – agora utilizado como arrumação - localizado em frente às escadas, e 
iluminado através de uma (também) pequena abertura zenital, era anteriormente 
usado pela empregada.

Do lado sul da casa, localiza-se um outro quarto, de maiores dimensões, 
ainda que os seus extremos tenham um pé-direito bastante baixo devido à inclinação 
da cobertura de duas águas – à semelhança do quarto anterior. Acessível através de 
um estreito e baixo corredor central, é iluminado unicamente por uma janela – igual 
à que é usada para iluminar a zona de escadas – e corresponde à área ocupada, em 
baixo, pela sala.

6   La Cousine Bette, 1848, Balzac, apud ARIÈS, Philippe, DUBY, Georges, História da Vida Privada – Da Europa Feudal ao Renas-
cimento, Volume 4, Porto, Edições Afrontamento, 1990, Pág. 332
7   PERREC, Georges, Species of Space and Other Pieces, Penguin Classics, London, 2008, Pág. 27
8   Dois pães, ou um pão e uma rosa, in “Vítor Figueiredo: Fragmentos de um discurso”,  ed. Nuno Arenga, Porto, Circo de ideias, 
2012, Pág. 70, 71
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46   Casa Principal, Piso 1, Corredor
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4.   Intervenção
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48   Villa Brolo Saccomani (Reabilitação), 2015 ,Bricolo Falsarella

47   Lagoa das Sete Cidades, 2011, Eduardo Souto Moura
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Ao longo de todo o processo, foi condição principal a procura do diálogo 
entre as circunstâncias do lugar e as novas alterações propostas. Foi, desde cedo, 
intenção promover o encontro e união entre as duas realidades, como se de um 
complemento da outra se tratassem. À rugosidade de um, equivale o carácter bruto 
do outro. Apesar de matérias distintas, o betão – que se quer de um tom mais escuro 
que o habitual – procura adaptar-se, apoiar-se e interagir com o granito, que dá 
matéria aos muros e paredes existentes.

“Antigo é antigo, novo é novo. Se for novo, faço as coisas de uma 
certa maneira... se for antigo, faço-as de outra.”1

Os novos elementos construídos em contacto com o exterior propõem-
se, com excepção das paredes das águas-furtadas, em betão, procurando alguma 
coerência na intervenção. Assim, a cobertura do alpendre e da adega será substituída 
por uma laje em betão que, apoiada nas paredes e muros exteriores, é acessível 
através do piso térreo por umas escadas - também estas em betão. Seguindo o mesmo 
princípio, o betão volta a aparecer nas paredes que fazem a  divisão entre interior e 
exterior das casas propostas para o Anexo Este, dando forma aos pátios usados na 
sua organização.

Embora associado sobretudo ao trabalho rural, sendo frequentemente 
destinado a “usos produtivos ou de abrigo de instrumentos de trabalho ou 
circulação”2, o alpendre poderia revelar-se igualmente “um espaço privilegiado para 
o abrigo temporário e para práticas de convívio.”3

Ao espaço da adega e alpendre pretende atribuir-se, assim, um novo 
significado, através da proposta da nova cobertura que deixa o espaço correspondente 
à zona de adega a descoberto – ao contrário daquilo que antes acontecia. Deste modo, 
propõe-se uma sucessão de espaços que contrasta com a anterior – interior, exterior 
(coberto), interior. A partir da casa, acedemos ao espaço de alpendre e daí à adega, 
numa sequência que agora se faz interior, exterior (coberto), exterior (descoberto). 
A estrutura do lagar – agora ao ar livre - formada por pedras de grandes dimensões 
e cuja remoção se adivinha complexa e dispendiosa, será convertida numa pequena 
piscina exterior, mantendo a sua função de reter liquídos.

1   COLLOVÀ, Roberto, FONTES, Luís, LEÓN, Hernandez, Santa Maria do Bouro: Eduardo Souto de Moura: Construir uma pousada 
com as pedras de um mosteiro =building a pousada using stones from a monastery, Lisboa, White & Blue, 2001, 2ª Edição, Pág. 50
2   CONDE, Silvio, A Casa, in “História da Vida Privada em Portugal – A Idade Média”, José Mattoso (dir), Maia, Circulo de leitores, 
2011, Pág. 64
3   CONDE, Silvio, A Casa, in “História da Vida Privada em Portugal – A Idade Média”, José Mattoso (dir), Maia, Circulo de leitores, 
2011, Pág. 64
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Por outro lado, os elementos dos pisos e coberturas serão reconstruídos 
e reforçados, quando necessário, usando os materiais em que hoje são erguidos. 
Apesar de todos estes elementos, independentemente da escala, necessitarem 
de intervenção, pretende aproveitar-se as suas partes que aparentem bom estado 
de conservação. Assim, as coberturas querem-se em telha tipo Marselha e a sua 
estrutura em madeira – de acordo com aquilo que hoje acontece –, complementadas 
por uma camada de isolamento térmico. Os pisos, serão também (re)construídos em 
madeira, e devidamente isolados.

Procura manter-se a estrutura à vista. Assim, a modulação destes elementos 
será adaptada a uma métrica que, embora se queira semelhante e factor unificador 
em toda a intervenção, é passível de pequenos ajustes, informados e influenciados 
pelas dimensões impostas nas diferentes circunstâncias às quais se adaptam. 

As paredes e os elementos divisórios interiores são propostos em madeira, 
como actualmente se verifica – mantendo o material frágil (e quente) dentro da casa 
e a pedra e o betão no exterior.

Desde o início - requisito do cliente - foi introduzida a preocupação de isolar, 
sobretudo termicamente4, as construções – independentemente de se tratarem dos 
anexos ou da casa principal. Com excepção da loja, localizada por baixo da casa, e da 
parte do programa no Anexo Este destinada à arrumação de instrumentos e materiais 
– onde não é aplicado – o isolamento é colocado pelo interior, directamente sobre 
o granito. Pelas pequenas áreas de que se dispõe, o isolamento térmico é apenas 
protegido por uma camada de reboco. Em tal intervenção, procurou-se, sempre que 
considerado pertinente, “endireitar” e regularizar as paredes existentes de modo a 
facilitar a eventual instalação de móveis ou objectos de apoio ao espaço.

Os caixilhos, actualmente em PVC, serão substituídos. A nova proposta 
passa por repor o material em que originalmente eram construídos - madeira 
- independentemente de se tratar de vãos já existentes, ou de novos que sejam 
propostos. Na casa principal, os caixilhos originais serão reproduzidos com base no 
levantamento do único vão cujo caixilho se manteve em madeira. 5 Em concordância, 
portas ou portões serão reconstruídos também em madeira, e a cor que agora 
apresentam – entre o vermelho escuro e o castanho - manter-se-á. 

4   Visto tratar-se de habitações destinadas a turismo, o isolamento acústico foi também tido em consideração, particularmente em 
zonas de quarto ou em paredes divisórias entre fogos.
5   O único caixilho que não foi substituído e que se mantém original é localizado na zona de acesso às escadas no piso superior 
– quiçá por não se relacionar directamente com nenhum espaço de estar, como quartos ou sala. 



50   Vão - Caixilho original

49  Planta Geral Coberturas, Esc. 1.200 (página anterior)
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51   Vão - Caixilho original



80

52  Casa Principal e adega
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Na casa principal, a compartimentação existente será reproduzida. Assim, a 
partir da entrada principal, acedemos directamente à sala de estar e ao espaço que 
faz a transição para a cozinha. É, no entanto, através deste espaço de entrada que 
agora partem as escadas que conduzem aos quartos no piso superior.

O anexo que se encontra ao lado da cozinha, construído posteriormente com 
auxílio de materiais diferentes, será removido pelas más condições que apresenta. A 
remoção deste corpo, que alberga a única instalação sanitária actual, implica a sua 
instalação no interior da casa – restabelecidos os seus limites iniciais.

A instalação sanitária – agora de serviço – é colocada no vão da escada, 
aproveitando o espaço anteriormente destinado a arrumação. Deste modo, salvo 
alterações na forma como os espaços comunicam, a sua organização mantém-se quase 
inalterada e será reproduzida – ainda que com recurso a diferentes elementos.  

Assim, no piso inferior, devido à ausência de espaços destinados a 
dormir, decidiu-se que a sua organização seria feita, salvo excepção da instalação 
sanitária, com recurso a móveis e estantes que dividem o espaço. Pelas pequenas 
áreas disponíveis, procurou aproveitar-se estes elementos divisórios como apoio e 
complemento às acções que aí se desenvolvem. 

A circulação, todavia, sofreu alterações. É agora feita segundo um eixo 
central – embora não se considere principal – que liga a cozinha à zona de estar, 
através da comunicação (antes inexistente) entre zona de estar e zona de comer. 
Propõem-se, ainda, um outro, alternativo, que passa pela entrada e liga a zona de 
estar às escadas e cozinha. Por outro lado, a ligação entre a entrada e a zona de 
refeições foi suprimida e a separação dos dois espaços, antes através de uma parede, 
é agora garantida por meio de uma estrutura em madeira que dá suporte aos painéis 
de policarbonato – preservando-se, assim, alguma transparência entre ambos os 
espaços.

A remoção do corpo anexo à casa, articulação entre a cozinha e exterior, 
deixa à vista uma pequena diferença de cota que se quis minimizar, promovendo 
uma relação mais imediata com o exterior. Para tal, propõem-se uma divisão do piso 
principal em dois, com a cozinha e zona de refeições a acontecerem à cota inferior e 
os restantes espaços de estar à cota da entrada principal. 

Casa Principal
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55  Cozinha 

53   Planta Piso 0 - Esc. 1.200

176

176.2

177.5

174

174

175

54   Vãos da sala - Alçado Sul
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Assim, a esta entrada mantém-se a associação e simbolismo relacionado com 
a subida dos degraus, enquanto que a entrada alternativa, pela cozinha, se quer mais 
directa. Para além disso, tal divisão espacial revela-se fundamental pois permite, 
pelo aumento do pé-direito disponível, que a instalação sanitária seja colocada no 
espaço debaixo das escadas.

Os vãos da sala de estar, virados a sul e poente, serão prolongados até ao piso 
com o intuito de permitir maior quantidade de luz natural no interior e estabelecendo 
diferentes relações com o exterior – quando comparados com as restantes divisões 
da casa. Pela diferente estereotomia e pela marcação que um deles, voltado a sul, 
apresenta, esta atitude parece retomar as dimensões que  antes poderá ter tido.6 Um 
outro, também na sala mas orientado a poente, que terá sido fechado para permitir a 
instalção da lareira/salamandra, voltará agora à forma que se pensa original. 

Como resultado da colocação da cozinha e zona de refeições a uma cota 
inferior, e pela maior altura ao piso que, nestes espaços, as janelas apresentariam, 
estas serão prolongados até ao nível dos anteriores. 

 
Nascido e crescido na casa, é notável a influência que lhe foi reservada – 

demonstrada nos encontros e conversas acerca do projecto – na concepção da casa 
onde actualmente vive o cliente, filho do anterior dono da casa. Habitar a casa é 
habitar “um grupo de hábitos orgânicos”.7 À semelhança do que acontece na cozinha 
da casa onde agora vive, o lava-loiça foi colocado num balcão em frente à janela. O 
hábito de lavar a loiça em frente a uma janela está, assim, de tal modo enraizado na 
família que foi transportado para a casa que actualmente habita e quer-se, agora, 
repetido.

“Em suma, a casa natal gravou em nós a hierarquia das di-
versas funções de habitar. Somos o diagrama das funções de habitar 
aquela casa; e todas as outras não passam de variações de um tema 
fundamental.”8

6   Na imagem 50 é possível ver, na janela da direita, a diferente estereotomia que a parede apresenta na zona por baixo do vão e 
a marcação daquele que poderá, em tempos, ter sido o limite que a janela apresentava.
7   BACHELARD, Gaston, A Poética do Espaço, 3ª Edição, São Paulo: Martins Fontes, 1998, Pág. 33 
8   cf. Ibidem, Pág. 34
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57   Maquete de estudo

56  Casa Principal, Corte Transversal, Esc. 1.200
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No caso específico desta oportunidade de projecto, constata-se o cruzamento 
entre diferentes noções de habitar. Aqui, a casa natal, onde nasceu e cresceu o 
cliente – que gravou em nós os hábitos de a habitar e que é revisitada no devaneio 
- será, também, casa de férias. O projecto deve ser informado pelo convívio destas 
noções, na medida em que as reconhece e pretende reproduzi-las, mas permite a sua 
adaptação a novos modos de a habitar.

Assim, na procura de maior coerência e harmonia, propõe-se que todos os 
vãos virados a poente e sul – localizados na cozinha, zona de refeições e zona de estar 
– sejam prolongados até ao nível do piso desta última. De forma a garantir a altura 
(interior) necessária à instalação da banca da cozinha, o vão – então prolongado – 
será completo em betão até que cumpra a altura necessária.

Por questões estéticas, decidiu-se que o vão vizinho, na zona de refeições, 
receberia o mesmo tratamento. No entanto, este complemento realizado em betão 
não abarca a profundidade total da parede exterior, em granito, resultando no 
desenho de um pequeno nicho, que  procura – através de um gesto unificador - 
diferentes relações entre estes e a casa, ou entre estes e os seus habitantes.

O programa da casa mãe deve permitir que a sua utilização como casa de 
férias - a segunda casa-, seja intercalada, se pertinente, com uma utilização que se 
ajuste a propósitos turísticos. Neste caso, pensou-se, faria sentido garantir uma saída 
directa pelo piso superior, promovendo um sistema de circulação que se estende 
do piso inferior – pela porta principal e pela cozinha – até ao superior, através da 
transformação da janela existente numa saída directa para a nova cobertura do 
alpendre. 

A intenção de criar um circuito que pode funcionar de forma independente, 
ou alternativa, ao anterior, garante alguma independência ao piso superior, 
permitindo que o inferior continue a servir de apoio aos restantes núcleos da quinta, 
quando usados simultaneamente por outros utilizadores.

 



58   Casa Principal, Corte Longitudinal, Esc. 1.200
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59   Casa Principal, Planta Piso 1, Esc. 1.200

60   Vill’Alcina, Caminha, 1975, Sérgio Fernandez

179.3
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No piso superior, acede-se à zona nocturna da casa. Aqui, pelo baixo pé-
direito que as áreas junto à fachadas nascente e ponte apresentam, devido à cobertura 
inclinada de duas águas, optou-se por baixar, em alguns centímetros, o piso – e, 
mais uma vez, dividi-lo em cotas diferentes. O espaço ocupado anteriormente pelo 
quarto de empregada, e mais recentemente como arrumação – localizado em frente 
às escadas -, dará lugar a uma instalação sanitária.

“Assim, pela sua condição de uso descomprometido dos códi-
gos e convenções dominantes, as casas de férias constituíram-se como 
laboratório de pesquisa sobre os aspectos programáticos que informa-
vam o desenho de habitar coetâneo”9

 
O sistema de circulação mantém-se central - como de resto já acontecia - e 

é rematado, ao fundo, por um quarto. Todavia, este comparte agora o espaço com 
outra instalação sanitária, simétrica à anterior. Os espaços correspondentes às águas-
furtadas, pela escassa área que apresentam, “não são quartos mas alcovas, elevadas 
um degrau acima do corredor” são, à semelhança do que acontece na Villa’Alcina, 
encerrados por meio de uma cortina e revestidos, integralmente, a madeira.  Todavia, 
ao contrário do que acontece na casa de Caminha, aqui são dispostas frente a frente e 
com acesso a uma pequena varanda.

O carácter vago que o quarto apresenta transforma-o, quando aberta a porta, 
em mais uma alcova conforme as restantes, e a janela – antes do quarto, agora da 
casa – remata o circuito. 

“Este compartimento híbrido, segmentável, passível de estares múltiplos e 
de usos diversos – conforme as necessidades e os desejos”10 é dividido em espaços de 
dimensões equivalentes – ainda que não iguais – o que permite considerá-lo, como 
um espaço unitário - transitável e percorrível - de desenho simétrico.

9   OLIVEIRA, Maria Manuel, Linha de sombra, in “Só Nós e Santa Tecla”, Porto, Dafne Editora, 2008, 1ª Edição, Pág. 31
10   cf. Ibidem, Pág. 27
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62   Anexo Sul, Corte Longitudinal, Esc. 1.200

61   Anexo Sul, Fachada Norte

63   Anexo Sul, Planta Piso 0, Esc. 1.200

176
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A reabilitação deste núcleo contempla a adaptação do seu programa a 
propósitos de turismo. Contudo, este é, ao contrário do outro, composto por dois 
pisos - ambos acessíveis directamente através do exterior. 

Pelo carácter de ocupação descontínua e ocasional que lhe é atribuído, os 
espaços que o compõem pretendem-se ambíguos e de utilização flexível, de modo 
a contemplar um maior leque de possibilidades e modos de o habitar. Assim, pelo 
baixo pé-direito que apresenta no nível inferior, a laje de piso deverá ser instalada 
a uma cota inferior quando comparada com a cota actual do pavimento existente.

A entrada principal, no piso superior, é feita directamente através da zona 
comum da casa, local onde tudo acontece – à semelhança do que se passava no hall 
da típica casa do final da idade média.

De maneira geral, “um hall de entrada é uma divisão [room] onde pelo menos 
uma das portas conduz ao exterior do apartamento...”11. No entanto, nem sempre 
esta foi a definição a que se associava. “O espaço primordial do habitat – a sala, 
stube, hall, etc – é o lugar de múltiplas actividades. Na sala se encontram a lareira ou 
o fogão, assim como os utensílios de cozinha, mesa, cavaletes, bancos, tonéis vazios 
e sacos de comestíveis (...) Se os que vivem juntos têm apenas um compartimento é 
na sala que tudo fazem...”12

 Estar, comer e cozinhar concentram-se neste piso, ocupando-o quase na 
totalidade – é apenas compartido pela instalação sanitária que se esconde atrás da 
cozinha. A mesa e os bancos exteriores em pedra, abrigados à sombra da oliveira, 
foram factores preponderantes para a localização da zona de refeições neste piso.

As escadas – iluminadas pelo lanternim proposto - conduzem ao piso 
inferior, zona nocturna da pequena habitação, numa tentativa clara de procurar 
algum afastamento em relação à zona central da propriedade – todavia sempre em 
contacto directo com o exterior. Um espigueiro, localizado a escassos metros, ajuda 
garantir um ambiente mais contido nesta parte da propriedade e, complementado 
pelas várias árvores existentes, ajudam a garantir algum afastamento face à casa 
vizinha mais próxima – anteriormente integrada na propriedade. 

11   PERREC, Georges, Species of Space and Other Pieces, Penguin Classics, London, 2008, Pág. 27
12   ARIÈS, Philippe, DUBY, Georges, História da Vida Privada – Do Renascimento ao Século das Luzes, Volume 3, Porto, Edições 
Afrontamento, 1990, Pág. 219
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65   Anexo Sul, Planta Piso -1, Esc. 1.200

64   Anexo Sul, Porta
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A ideia de procurar um espaço com mais privacidade e mais recatado, para 
a zona dos quartos (nomeadamente nos núcleos que se preveem usados com fins 
turísticos) é comum no panorama geral da intervenção, considerando-se os pátios 
do Anexo Este a sua adaptação a circunstâncias diferentes.  

Passando por um espaço de carácter vago - forrado com painéis de madeira -, 
onde uma cortina permite transformar o espaço de estar numa alcova, chegamos ao 
quarto. A estrutura composta pelo armário e pela porta de correr divide os espaços, à 
qual se associa imediatamente um carácter de privacidade não alcançável no espaço 
imediatamente anterior.

Em ambos os casos o acesso ao exterior é garantido através dos vãos pré-
existentes. Uma pequena janela a meia altura, pontua, contudo, a parede poente 
do quarto, conferindo-lhe uma atmosfera distinta daquela que se vive nos restantes 
espaços da casa.

Aqui, tal como no piso superior, as portas – opacas – de madeira serão 
substituídas por outras, em vidro e caixilho de madeira que, respeitando o vão 
existente, permitam que uma maior quantidade de luz sirva o interior da pequena 
habitação. Por vezes, serão divididos em duas folhas – em concordância com o que 
de resto se passa já em alguns vãos – procurando, quando abertas, libertar mais 
espaço no interior.

174
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66   Anexo Este, Porta (Verão)

67   Estudos das cozinhas 
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O Anexo Este, que acompanha e marca o início de percurso em direcção ao 
centro da propriedade, é o que apresentará um programa mais abrangente e variado. 
Ainda que, actualmente, a sua utilização se esgote no armazenamento e arrumação 
de material e bens – repartidos por três divisões -, pela sua proximidade à entrada, 
e por questões de controlo e segurança, foi decidido que aqui se deveria instalar a 
habitação destinada aos caseiros.

Os vãos existentes serão conservados e a sua relação imediata com os 
diferentes espaços interiores não comunicantes mantida13. Deste modo, ao espaço 
que imediatamente se segue ao portão de entrada na quinta, foi reservado o uso de 
arrumação que já anteriormente lhe fora destinado. Este é o único caso em que se 
mantém a porta de madeira - opaca.

Nos restantes casos, segundo o princípio já enunciado, as portas de madeira 
serão substituídas por outras, em vidro e estrutura de madeira, e divididas em duas 
folhas.

 
Através da segunda porta acede-se ao apartamento destinado aos caseiros 

e, utilizando a terceira, a uma habitação de uso ocasional, que será adaptada a 
turismo. Ambos os fogos são organizados com o auxílio de um pátio interno com o 
qual comunicam e que permite, por um lado, iluminar as zonas de programa mais 
afastadas da fachada sul – a única que possibilita a entrada de luz directa.

“Sempre procurei que houvesse um circuito nas casas, era só 
mais uma porta. [...] e procurei espaços extra que, por supérfluos, redi-
mem e acrescentam alguma coisa àquele mundo de mínimos.”14

Pela proximidade com a entrada, o anexo goza de um carácter de passagem 
e, sobretudo, de entrada; assim, por outro lado, os pátios permitem às habitações 
usufruir de uma zona exterior de carácter mais íntimo e para onde se abrem, entre 
outros, as partes mais privadas da casa.

13   Respeita-se, deste modo, a compartimentação em três que actualmente se verifica, uma vez que em termos programáticos 
tal se revelou pertinente.
14   Vítor Figueiredo: Fragmentos de um discurso,  ed. Nuno Arenga, Porto, Circo de ideias, 2012, Pág. 71

Anexo Este
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69   Anexo Este, Planta Piso 0, Esc. 1.200 

175.5

175

68   Anexo Sul, Corte transversal, Esc. 1.200
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Para além disso, a integração pátio permite criar um sistema de circulação 
dentro da casa que evita o cul-de-sac - garantido no outro anexo pela existência de 
saídas em ambos os pisos. Este sistema tenta gerar mais possibilidades e alternativas 
no acto de a habitar, “ dando uma outra dimensão à casa: a criança anda a correr para 
não levar o tabefe do pai e da mãe, e faz isto, este circuito entre compartimentos. (...) 
Mostram-me o projecto da vossa casa e vêem que é um corredor que fica confinado. 
É um pouco a história deste atelier: este corredor é acompanhado por esta sucessão 
de portas, podemos chamar alguém e não sabemos dentro do atelier por onde foi ou 
por onde virá.”15

 
Em ambos os casos, a entrada é feita a partir da cozinha e zona de refeição – 

tal como acontece no Anexo Sul e segundo o que se passava no stube da casa do final 
da idade média. Desde aqui, ponto nevrálgico a partir do qual a casa se estrutura e 
onde tudo é feito, acede-se, também, ao quarto.

“Se além da sala possuem um espaço, no mesmo andar e fecha-
do pela porta que dá para a dita sala, tal compartimento é designado 
pela palavra “quarto”, camera, inner room, chamber, ou mesmo bo-
ring room em inglês. (...) O quarto é um compartimento onde se encon-
tra um grande leito com cortina, para lá da sala e separado desta por 
uma porta com fechadura ou ferrolho.”16

Ainda que partam de uma estrutura formal e de organização comum, 
é nos diferentes tipos de uso e regularidade de que serão alvos que os dois tipos 
de habitação diferem, e nos quais se justificam as maiores diferenças a nível da 
organização interna. No apartamento dos caseiros, tendo em consideração o carácter 
de habitação permanente a que está sujeito, foi criada uma zona de serviço de 
lavandaria na transição entre a cozinha e a casa-de-banho e em comunicação com o 
pátio. Assim, o pátio, ganha dimensões maiores que o do vizinho, justificadas quer 
pelo maior programa que dele depende, quer pela maior regularidade de utilização 
de que é alvo.

15   cf. Ibidem, Pág. 72
16   ARIÈS, Philippe, DUBY, Georges, História da Vida Privada – Da Europa Feudal ao Renascimento, Volume 3, Porto, Edições 
Afrontamento, 1990, Pág. 219
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70   Desenhos do autor (processo) - Evolução dos patios
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De modo contrário, o pátio do apartamento destinado a turismo goza de 
dimensões mais pequenas e controladas. Pelo tipo de habitar mais ocasional de que 
se trata, à zona de serviço e lavandaria – espaços auxiliares dos quais se prescindiu 
-, corresponde agora uma zona de estar elevada. Esta facilmente se converte num 
espaço mais íntimo - através de cortinas - podendo ser usado como espaço de dormir 
alternativo. As zonas de estar e comer serão separadas por alguns centímetros, ainda 
que em directa comunicação – ao contrário do que acontece ao lado, onde partilham 
o mesmo espaço.

Nos quartos, a janela - aproveitando a espessura do armário - foi pensada 
como um pequeno nicho habitável. Pelas áreas diminutas que se dispõe no geral, 
foi pensada como um objecto universal, em vez de específico, possibilitando – pela 
altura a que se encontra do chão – que seja usada para sentar tanto a partir do interior 
como do exterior. No lado interior, o espaço por baixo da janela, pode também ser 
usado como arrumação.
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Considerações Finais

As considerações finais poderiam ser substituídas pelos desenhos de projec-
to, que se consideram a melhor forma de expor e representar o processo de aprendi-
zagem e reflexão que surge ao longo deste estudo. Sentimos, ainda assim, a necessi-
dade de deixar uma pequena nota final.

Gostamos de acreditar que este ensaio foi mais um processo de aprendi-
zagem. O estudo apresentado trata-se de um ante-projecto, que não é visto como 
sendo um fim em si, mas como ponto de partida para um futuro projecto a realizar 
em contexto exposto. 

Ainda que o estudo aqui presente tenha excluído algumas condicionantes – 
nomeadamente os detalhes construtivos ou a participação de outras áreas que, em 
obra, se cruzam com a arquitectura – e, por isso, deixe revelar uma abordagem mo-
desta, quiçá utópica – permitiu uma aproximação a um constexto real “por mares 
[por mim] nunca dantes navegados”1. Assim, é fruto da motivação de experimentar 
um contexto de projecto desconhecido e que não tinha sido, até então, tratado du-
rante o percurso de aprendizagem.

A abordagem aqui estruturada não é, nem pretende ser, solução única ou 
ideal. É resultado de uma investigação e de um processo alimentado e conduzido 
pela bibliografia escolhida e pelas circunstâncias reais sobre as quais se debruça 
e que procura refletir “e não poderia resolver - “a procura de tal ‘qualquer coisa’ ”.2

Parte da motivação do discurso estruturado é a aproximação a um contexto 
real, representado pelos clientes e pelo programa sugerido – ainda que  se tenha 
revelado totalmente receptivo a alterações, complementos e sugestões. 

Por outro lado, é igualmente resultado do desejo de estudar a casa e o acto 
de a habitar, nas vertentes proporcionadas pelas circunstâncias onde se intervém.  

“ Visto intimamente, a mais humilde moradia não é bela?”3

. 

1    CAMÕES, Luís Vaz de, Os Lusíadas, Volume I, Canto I
2    VIEIRA, Álvaro Siza, “Bibliotecas”, 1995, in 01 Textos, Porto, Civilização ed., 2009, p. 159-160
3    BACHELARD, Gaston, A Poética do Espaço, 3ª Edição, São Paulo: Martins Fontes, 1998, Pág. 24
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03   Anexo Sul- Axonometria explodida 
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04   Anexo Este - Axonometria explodida 



30 31

175.5

175

174.5

1 - Cozinha
2 - Zona de estar
3 - Quarto
4 - Instalação Sanitária
5 - Lavandaria
6 - Arrumos

Anexo Este
Piso 0
Escala 1.50

4

5

12

G’

6

3

2

1

F’

C

3

4

F

G



33

Anexo Este
Corte F - F’
Escala 1.50

32
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07   Esquisso corte constructivo dos anexos
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08   Esquisso de memória - cliente


