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Resumo 

A dissertação expõe a resolução de um exercício projetual de 
quatro habitações unifamiliares em Espessandes, na periferia 
da cidade de Braga. O exercício desenrola-se no âmbito da 
oportunidade de construção efetiva, e por isso, de 
responsabilidade real, que engloba certas limitações impostas 
pela encomenda do cliente, pela importância contextual do 
loteamento, assim como, pela legislação inerente ao processo. 

A desconstrução do processo projetual tem em conta a 
compreensão do peso da herança contextual popular, 
especificamente no caso da região de Esporões e a sua 
particularidade na relação suburbana com Braga. 

Nenhum processo projetual é, no entanto, independente de 
influências mais ou menos diretas, de modo que esta 
dissertação inclui o estudo de três obras, de três arquitetos 
distintos, que estiveram em coerência com uma determinada 
linha de ação pessoal, nomeadamente no que diz respeito à 
importância dada ao muro. 



  



 

  

Abstract 

The dissertation presents the proposal of a design exercise of 
four single-family dwellings in Espessandes, on the outskirts 
of the city of Braga. The exercise takes place within the 
scope of the effective construction opportunity, and therefore, 
of real responsibility, which encompasses certain limitations 
imposed by the client's order, the contextual importance of 
the allotment, as well as the legislation inherent to the 
process. 

The deconstruction of the design process takes into account 
the understanding of the importance of the contextual 
heritage, specifically in the case of the region of Esporões 
and its particularity in the suburban relationship with Braga. 

No design process is, however, independent of more or less 
direct influences, for that reason this dissertation includes the 
study of three projects of three different architects who have 
been consistent with a particular line of personal action, 
namely with regard to the importance given to the wall. 



  



 

  

Notas prévias 

As citações em destaque encontram-se no idioma das obras 
consultadas, de forma a que o sentido de cada frase se mantenha. 

A escala de algumas imagens de suporte ao texto foi manipulada, 
sem prejudicar o seu entendimento, a fim de uma melhor adaptação 
à composição. 
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Introdução 

Na fase de transição do contexto académico para a realidade profissional 
pareceu pertinente a realização de um exercício com a exigência e 
responsabilidade do real. Surgiu, assim, a oportunidade de concretização de 
um projeto de quatro habitações unifamiliares em Braga. A presente 
dissertação expõe a resolução desse exercício projetual integrado numa 
reflexão teórica. Exercício esse de carácter excecional pela possibilidade de 
realização efetiva, caso se reúnam as condições necessárias. O projeto é 
condicionado pela encomenda do cliente/proprietário, devendo enquadrar-se 
numa visão económica sustentável. 

O projeto em causa insere-se num contexto de alvará de loteamento, 
consequentemente, a dissertação propõe uma ponderação sobre o projeto 
como pretexto para a construção de um pensamento que possibilite 
ultrapassar as condicionantes de uma forma pré-definida de projeto, 
permitindo dar resposta a questões importantes da vivência do espaço da 
habitação. Tendo como objetivo o alcance de uma solução de projeto 
satisfatória, o método de trabalho, de natureza teórico-prática, focou-se no 
reconhecimento dos requisitos pré-estabelecidos, na procura da solução face 
à encomenda do cliente e no estudo da envolvente e das necessidades 
sociais, dando, assim, resposta à problemática da habitação em causa. 

A reflexão teórica, para além das considerações sobre o projeto, integra uma 
exposição das condicionantes impostas pela legislação e pelos regulamentos 
em questão, uma pesquisa sobre as influências projetuais impostas pelo 
contexto popular da região, tal como, pequenos estudos de obras de 
referência que surgiram no decorrer do desenvolvimento do trabalho. Por 
fim, são apresentados os resultados do projeto final, devidamente 
representado, através de um texto descritivo, desenhos e imagens 3D, como 
resposta concreta ao problema e programa específicos colocados. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

[Figura 1] Contexto de intervenção. 
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1 – Circunstâncias 

“Para o arquiteto, do conhecimento e do reconhecimento 
do lugar será possível extrair elementos relacionados com 
a realidade em que se pretende intervir e transformar 
através de informações relativas à sua situação, sua 
história, sua evolução, que comporão um repertório com 
características mais específicas e menos generalizantes.”1 

Para trabalhar em qualquer projeto arquitetónico é necessário 
conhecer o local onde o terreno está localizado, reconhecer as 
suas particularidades, assim como a sua história. O primeiro 
passo consiste na análise consciente das circunstâncias, 
contexto e envolvente em que a obra se insere. De seguida 
torna-se importante esclarecer as especificações a cumprir, 
tais como os requisitos do cliente, as imposições sociais, as 
regras de loteamento e dos regulamentos e as necessidades 
sustentáveis. 



 

     
 

     
 

     
 

     
 

[Figura 2] Contexto de intervenção. 
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1.1 – Implantação e envolvente1 

A cidade de Braga situa-se no Norte de Portugal, no coração do Minho, 
precisamente entre o Rio Cávado e o Rio Ave, numa área de transição entre 
a região “leste, montanhosa e planáltica, cortada de vales profundos e rios 
mais encaixados”2, e a região “oeste, litorânea e de relevos pequenos e 
muito irrequietos, aberta sobre o oceano, pelos vales amplos dos seus rios, 
muito numerosos, que correm no sentido nordeste-sudoeste”3. O distrito de 
Braga fica situado entre serras e o oceano atlântico, apresentando um clima 
atlântico temperado, “fresco e muito pluvioso - a Ibéria Húmida”4. Trata-se 
de “uma região predominantemente granítica com largas manchas de xisto, 
de terras regadas, sempre verdejantes, com uma vegetação variada, densa e 
profusa”5. 

O loteamento onde se insere o projeto fica situado na periferia da cidade de 
Braga, na aldeia de Esporões, lugar de Espessandes. 

“No Minho, não há verdadeiras aldeias, aglomerados em bloco, há casas 
espalhadas no meio das terras de cultura, ligeiros adensamentos em certos 
lugares esparsos, ou junto das estradas e caminhos, por vezes um pequeno 
núcleo que nunca chega a ser compacto; com frequência, só a torre branca 
da igreja, com a sua cúpula em forma de urna emergindo do arvoredo, 
marca a sede da freguesia: ao lado dela, o adro deserto, com um cruzeiro, o 
“passal” e o cemitério; à volta campos, e, mais longe, a cinta escura dos 
pinhais.”6 

Pode caracterizar-se a origem da freguesia de Esporões desta forma, como 
um adensamento que surgiu nesta região rural, à margem da estrada 
nacional para Guimarães. Uma freguesia que dista somente cerca de dez 
minutos, de carro, do centro da cidade de Braga, mas ainda assim, apresenta 
alguns aspetos de distribuição e construção rural. Se, neste contexto, a 
arquitetura resulta das relações do Homem com o meio natural que o rodeia, 
                                                
1 CALDANA, Valter - Uma utopia sustentável. Arquitectura e urbanismo no espaço lusófono, que futuro? Lisboa, 
Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, 2010, pág. 494. 
2 GALHANO, Fernando; OLIVEIRA, Ernesto Veiga - Arquitetura Tradicional Portuguesa. Lisboa, Dom Quixote, 
1992, pág. 16. 
3 Ibid., pág. 16. 
4 Ibid., pág.	26.	
5 Ibid., pág.	26. 
6 Ibid., pág.	26. 



 
 

[Figura 3] Esquema de povoamento disseminado. 
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as construções presentes foram sendo erguidas segundo as necessidades dos 
seus habitantes [Figura 3]. Desta forma: 

“(...) o tecido rural apresenta-se-nos salpicado de propriedades de todo o 
tamanho, a que os serpenteados caminhos vicinais dão a necessária coesão. 
À margem destes, mas cravados no seu próprio agro, despontam as casas 
de lavrador, que se constituem como organismos unifamiliares e 
autossuficientes, compostas pela moradia e as construções anexas, erguidas 
consoante as necessidades”7. 

A arquitetura desta região era constituída por casas rurais, principalmente 
destinadas à prática da agricultura e à criação de gado. De certa forma, estas 
casas populares ajudam a perceber a realidade da zona e os modos de vida 
de então. Fernando Távora alerta-nos para a necessidade de olhar a 
arquitetura popular portuguesa, para que, usando o passado, se consiga 
resolver problemas da casa moderna. 

“A casa popular fornecer-nos-á grandes lições quando devidamente 
estudada, pois ela é a mais funcional e a menos fantasiosa, numa palavra, 
aquela que está mais de acordo com as novas intenções.” 8 

A casa popular torna-se particular na medida em que representa uma 
determinada sociedade, a sua evolução e o resultado da experiência de 
várias gerações. “Ela reside no plano, na repartição dos diferentes locais 
nessa ordem interna que faz reinar, no meio das coisas inertes, uma ideia e 
uma alma.”9 A casa é o produto da vivência do Homem, por isso, podemos 
retirar dela as lições necessárias, interpretando as experiências que a 
reformam ou reafirmam de forma a compreender melhor a casa do futuro. A 
arquitetura popular é pouco urbana e sente pouco as tendências, liga-se à 
terra, ao contexto, e por isso atenta às “condições naturais da região”10, 
assumindo um “radical utilitarismo”11, e definindo-se pela sua rusticidade e 
permanência. 

                                                
7 AFONSO, João; MARTINS, Fernando; MENESES, Cristina (Coord.) - Arquitectura Popular em Portugal. 4ª 
edição, Lisboa, Ordem dos Arquitetos, 2004, volume 1, pág. 45. 
8 TÁVORA, Fernando - O problema da casa portuguesa. Lisboa, Manuel João Leal, 1947, pág. 11. 
9 GALHANO, Fernando; OLIVEIRA, Ernesto Veiga - op. cit., pág. 14. 
10 AFONSO, João; MARTINS, Fernando; MENESES, Cristina (Coord.) - op. cit., pág. XIX. 
11 Ibid., pág. XIX. 



 

 
 

[Figura 4] Exemplo de casa popular nortenha. 
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A definição e a consciencialização identitária da arquitetura popular são 
realçadas pelo reconhecimento do não-popular, apoiadas numa maturidade 
conseguida já por um tumulto de gerações. Gerações estas embebidas nas 
“feições eruditas”12 da arquitetura “com raízes em fenómenos de ordem 
económica e social, e de outras naturezas, cada vez mais generalizada e 
internacionalizada”13, assim como, em erros crassos de interpretação 
superficial e precipitada na busca de uma modernidade portuguesa. É 
notável que, em matéria arquitetónica, Portugal careça de uma 
“Arquitectura Portuguesa”14 ou duma “casa portuguesa”15. Assim, torna-se 
essencial compreender cada região e procurar as raízes retalhadas do nosso 
país.16 

É possível distinguir um modelo de casa popular nortenha [Figura 4], 
geralmente composta por dois pisos independentes, o rés-do-chão e o andar. 
No piso inferior ficam “as cortes ou aidos, estábulos, currais e pocilgas para 
os animais, a adega, o lagar, as tulhas, o palheiro e arrumações diversas”17 
no piso superior ficam as zonas destinadas à habitação, “os aposentos para 
as pessoas, ou seja, os quartos e a sala; a cozinha ora se situa aí, ora é térrea, 
conforme os casos.”18 Normalmente existe uma escada exterior que permite 
o acesso ao piso de cima, embora, por vezes, também haja uma interior. O 
material usado na casa popular nortenha é, por norma, a pedra, que consiste 
num recurso local, neste caso em particular, o granito. Como a região 
habitada de Esporões está situada a baixa altitude e é de povoamento 
disperso a casa tende a ser mais evoluída, comparativamente à casa serrana, 
“de povoamento concentrado, mais pobre, rude e tosca”19. 

A revolução industrial e tecnológica, que agilizou transportes e a difusão de 
informação, transformando a consciência global20, agiu em conjunto com a

                                                
12 Ibid., pág. XIX. 
13 Ibid., pág. XIX. 
14 Ibid., pág. XX. 
15 Ibid., pág. XX. 
16 “Entre uma aldeia minhota e um “monte” alentejano, há diferenças muito mais profundas do que entre certas 
construções portuguesas e gregas.” Ibid., pág. XX. 
17 GALHANO, Fernando; OLIVEIRA, Ernesto Veiga - op. cit., pág. 27. 
18 Ibid., pág. 27. 

19 Ibid., pág. 27. 
20 “Mesmo sem arredar pé da aldeia, da vila ou da pequena cidade onde a Vida nos lançou ou nos reteve, essa 
proximidade impõe-se. O fulgor dos grandes centros chega até lá, insinua-se e instala-se. Através  da  imprensa, da	



     
 

     
 

     
 

     
 

[Figura 5] Zona envolvente da área de implantação 
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“pretensão de um regime, que continuava a impor a elaboração de um estilo 
ou estilos nacionais”21, o que contribuiu para a falsa sensação de progresso e 
união aos olhos da verdadeira essência portuguesa. Com o passar dos anos e 
a evolução da economia, as regiões rurais foram perdendo a sua ligação com 
o campo, sofrendo sucessivas alterações. A desvirtuação do carácter 
regional vem expressa numa corrente de imposição e influência muito 
violenta e repentina para o mundo rural português, pode ler-se: 

“O encadeamento vertiginoso de transformações que de há pouco mais de 
um século se vem operando no Mundo lançou-nos numa aventura cujo o 
ritmo está longe de ter abrandado e cujos os efeitos, depois de terem 
sacudido os grandes centros, estão alastrando pelos meios rurais.”22 

Da tensão entre urbano e rural, surgem áreas que à semelhança de Esporões 
apresentam um legado regional rural, mas que vivem já muito dependentes 
de uma economia citadina, que agora se podem definir como subúrbio. 
Observou-se, desta forma, uma descaracterização geral de algumas regiões 
rurais portuguesas: 

“Sabemos que a concentração urbana das últimas décadas, (...) provocou 
uma dissociação quase sistemática entre o sítio onde se vive e o local de 
trabalho, ao contrário do que acontecia na cidade tradicional e no meio 
rural. Nasceram assim novos territórios sem história, ou cuja história 
desapareceu debaixo da multiplicação de conjuntos edificados, os 
chamados “bairros novos”.”23 

Esporões, localizando-se na periferia de Barga, sofre, inevitavelmente, 
algumas alterações, tornando-se uma região, igualmente descaracterizada. 
Transforma-se uma região rural composta por pessoas urbanas, que se

                                                
T.S.F., do cinema e dos produtos e das ideias que se pretende inculcar, atinge as terras mais remotas, impressiona 
gentes e perturba a placidez tradicional da sua vida estreita, monótona mas regrada e coerente. Enriquece-as de 
conhecimentos, de possibilidades, de esperanças, de objectos úteis e de inúteis bugigangas, sem ter fornecido 
ainda, contudo, entre nós, uma base sólida para alicerçar novos conceitos e modos de vida.” AFONSO, João; 
MARTINS, Fernando; MENESES, Cristina (Coord.) - op. cit., pág. XXI. 
21 “Este trabalho torna-se urgente, pela necessidade de levantamento e registo de um património já em degradação 
e também para fazer face à pretensão do regime, que continuava a impor a elaboração de um “estilo” ou “estilos 
nacionais””. Ibid., pág. XI. 
22 Ibid., pág. XXI. 
23 Ibid., pág. V. 



 

     
 

     
 

     
 

     
 

[Figura 6] Zona envolvente da área de implantação 
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viram obrigadas a construir a sua vida na cidade ou pessoas que se mudaram 
da cidade para a periferia. Muitos destes habitantes procuram viver num 
sítio mais tranquilo, fora da cidade, ainda que muito perto dela, onde 
possam ter uma melhor qualidade de vida24. Outros, beneficiando de um 
emprego na cidade, procuram os preços mais sustentáveis dos subúrbios. 
Assim, a região, vai-se compondo com loteamentos, casas individuais e 
vários serviços que lhe vão dando as características de periferia de cidade. A 
atividade económica da região deixa de ser maioritariamente agrícola, 
passando a integrar mais atividades como a construção civil, a 
transformação de madeira, a indústria têxtil e o comércio.25 

“Que futuro, afinal, para o nosso passado? Estará o pouco que resta das 
nossas aldeias em declínio ou mesmo desertas destinadas a ser um simples 
escape para os citadinos, um refúgio para reformados endinheirados e 
nostálgicos da perdida paz campestre, um lugar de atração turística por 
razões pitorescas artificialmente mantidas? (...) Em certas condições, com 
qualidade de vida e usufruto pela natureza, com acesso às redes e 
acessibilidades razoáveis o rural pode vir a ser o futuro do urbano.”26 

O que se pretende com uma aproximação ao popular e, simultaneamente, ao 
genérico avanço progressista é uma integração de conhecimentos assentes 
na compreensão do contexto como sensível, individual e regional, sem o 
ridicularizar ao ponto de o tomar como garantido, mantendo viável as 
influências internacionais e nacionais. 

“Tem-se admitido também que para projectar um edifício, destinado a 
determinada região do País, se devem copiar ou estilizar elementos 
arquitectónicos mais interessantes da região, para que o edifício se integre 
no ambiente regional. (…) Integrar-se, pertencer, são coisas mais sérias e 
profundas. De modo algum são apenas maneiras de vestir, tanto pessoas 
como edifícios. Do estudo da Arquitectura popular portuguesa podem e 
devem extrair-se lições de coerência, de seriedade, de economia, de 
engenho, de funcionamento, de beleza… que em muito podem contribuir 

                                                
24 “Quem tem meios pode residir nos arredores da cidade, em local salubre onde o ar circule livremente, e onde se 
está afastado do tumulto e dos barulhos.” ALBERTI,	Leon Battista - Tratato di Architettura, Livro IX, citado por 
TOSTÕES, Ana - Os verdes anos da arquitetura portuguesa dos anos 50. 2ª edição, Porto, FAUP Publicações, 
1997, pág. 52. 
25 Cf. Junta de Freguesia de Esporões - Informações. Disponível em: http://www.jf-esporoes.pt/dados.htm. 
26 AFONSO, João; MARTINS, Fernando; MENESES, Cristina (Coord.) - op. cit., pág. VII. 



 
 

 
 

 
 

 
[Figura 7] Mapa com a delimitação de Esporões. 
[Figura 8] Mapa com o terreno e as nacionais assinaladas. 
[Figura 9] Mapa de aproximação ao terreno. 
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para a formação dum arquitecto dos nossos dias.”27 

É na cuidadosa fusão desses conceitos que se pretende indicar o tom para 
este projeto. Sendo que a arquitetura popular também esconde lições de 
modernidade.28 O desenvolvimento projetual desta sequência de casas 
suburbanas é encarado como um “laboratório a pequena escala” 29, onde se 
permite a experimentação e a influência global, assim como, a 
sensibilização local e popular. 

A freguesia de Esporões divide-se em duas grandes zonas que se contrapõe: 
a zona a este, arborizada, de altitude elevada e praticamente deserta, o 
Monte de Santa Marta das Cortiças e a zona a oeste, habitada, servida pelos 
acessos que a interligam com os grandes centros urbanos [Figura 7]. Sendo 
que a N101, a estrada que liga Braga e Guimarães, acabou provavelmente 
por ditar as áreas de Esporões destinadas a um esquema de habitação 
suburbana. Deve ser referido que Braga é uma das maiores cidades do país e 
que, devido ao trânsito intenso, concentra em si muito CO2 e muito calor 
nas estações mais quentes do ano. Estes problemas tornam a sua periferia 
progressivamente mais atrativa, com uma qualidade de vida que a cidade de 
Braga não garante. Nos últimos anos pôde, também, denotar-se algum 
esforço na requalificação do espaço público de Esporões, a uma escala ainda 
pequena, é certo. Tudo sintomas de uma freguesia que com o consequente 
aumento de população pretende investir em si e nos seus habitantes, ganhar 
uma autonomia, provavelmente ainda não digna de referência, até porque 
em termos de serviços próprios se encontra um pouco limitada. 

A rua de Espessandes, onde se implantará o projeto das quatro habitações, 
integra-se num dos principais eixos de acesso à freguesia. Este eixo 
segmenta a área habitacional de Esporões em dois, garantindo um acesso 
transversal às duas principais vias nacionais que aqui passam, a N101 
(Braga - Guimarães) e a N319 (Braga - Famalicão) [Figura 8]. O terreno de

                                                
27 Ibid., pág. XXIII. 
28 “(...) como o jovem Fernando Távora declarava provocadoramente em 1947: “tudo há que refazer, começando 
pelo princípio.”.” TOSTÕES, Ana - op. cit., pág. 159. 
29 “Desde sempre campo experimental de eleição para os arquitetos, laboratórios a pequena escala permitindo 
investigações ao nível da aplicação de novos materiais e tecnologias.” Ibid., pág. 52. 



     
 
 

     
 

     
 

     
 

[Figura 10] Contexto de intervenção. 
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implantação enquadra-se num contexto de moradias unifamiliares e de 
terrenos, em que somente alguns preservam o seu carácter de exploração 
agrícola [Figura 9 e 10]. Reafirma-se a questão de uma freguesia que não 
partilha de um total esquema rural, ou seja, de cultivo, de criação de gado e 
de autossustentação, mas que, também, se encontra afastada de um esquema 
urbano minimamente formado. 
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1.2 – Parâmetros a cumprir: sociais, regulamentares e sustentáveis 

 “De início e aí com o seu verdadeiro sentido, as formas arquitetónicas 
resultam das condições impostas ao material pela função que é obrigado a 
desempenhar e ainda um espírito próprio daquele que age sobre o mesmo 
material. Daí que em toda a boa arquitetura existe uma lógica dominante, 
uma profunda razão em todas as suas partes, uma íntima e constante força 
que unifica e prende entre si todas as formas, fazendo de cada edifício um 
corpo vivo, um organismo com alma e linguagem próprias.”30 

A boa arquitetura deve ser funcional, facilitando aspetos importantes da 
vida quotidiana, mas também deve integrar a dimensão humana, de forma a 
preencher as expectativas dos seus habitantes. Pode dizer-se que a 
arquitetura se torna uma expressão artística a partir do momento em que 
transcende o funcional, utilitário e racional e passa a expressão metafórica 
de um mundo vivido e da condição humana. 

“An architectural task is not a simple logistical or rational problem to be 
solved. In architectural design both the appropriate end and the means have 
to be fulfilling, functional, technical and other demands; profound 
architecture is always expected to evoke human, experiential, and 
existential values that cannot be prescribed.”31  

O Homem deve rever-se na casa onde habita, como “um espelho 
denunciador das suas qualidades e defeitos”32. Para a criação de uma boa 
arquitetura, possível de ser vivida, é importante que o arquiteto tenha em 
atenção a pessoa a quem a habitação se destina, imaginando-se a viver como 
ela. Assim, torna-se imprescindível clarificar as suas circunstâncias, 
condições e necessidades, “será no próprio Homem e nas leis da sua criação 
cultural que se devem procurar a razão de ser e a explicação decisivas da 
casa que é a sua obra” 33. Desta forma, “o arquiteto não é mais o ditador (...) 
mas o homem natural, simples e humilde (...) criando assim uma obra talvez

                                                
30 TÁVORA, Fernando - op. cit., pág. 8. 
31 PALLASMAA, Juhani - The thinking hand: existential and embodied wisdom in architecture. Chichester, John 
Wiley & Sons, 1982, pág. 101. 
32 TÁVORA, Fernando - op. cit., pág. 10. 
33 GALHANO, Fernando; OLIVEIRA, Ernesto Veiga - op. cit., pág. 14. 



 
 

 
 

[Figura 11] Planta [escala 1:1000] e maqueta do loteamento. 
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anónima, mas apesar de tudo intensamente vivida”.34 Se a arquitetura serve 
o Homem numa determinada função, procurando emoções e despertando 
consciências dá, por fim, ao Homem, o conforto necessário. 

É neste sentido que o projeto tende a ser desenvolvido, começando por 
estabelecer uma boa comunicação e um ambiente de confiança entre o 
cliente e o arquiteto, de forma a encontrar o melhor programa possível, 
sendo o cliente, neste caso, o proprietário dos quatro lotes para a 
implantação das habitações destinadas à venda posterior. Numa primeira 
fase o cliente expõe as suas ideias e requisitos com a ajuda de algum 
material reunido, como as plantas, cortes e maqueta de loteamento e 
algumas imagens que funcionam como mote para o processo de trabalho 
que conduz ao projeto final. Ao longo do processo a relação com o cliente 
torna-se determinante para a convergência de saberes e opiniões. 

“Devem-se ter necessariamente em consideração as circunstâncias reais 
para poder pensar não só segundo as regras de uma “gramática universal e 
abstrata”, mas também ser capazes de nos envolver no contexto e fazer 
com que o projeto nasça a partir daquelas circunstâncias precisas. A 
criatividade de um arquiteto consiste justamente em compreender e 
resolver tais contradições.”35 

O projeto é realizado em contexto de alvará de loteamento [Figura 11]36, 
tendo obrigatoriamente de cumprir vários requisitos pré-estabelecidos, tais 
como áreas e outras configurações em matéria de implantação e volume. O 
loteamento está inserido num espaço urbano de baixa densidade e tem uma 
área total de 3190,00 m2. Divide-se em quatro lotes com áreas entre os 
646,00 m2 e os 842,00 m2. A área máxima de implantação de cada habitação 
é de 159,48 m2 e possui uma forma definida em “L”. É de referir a 
necessidade de cumprir o índice de impermeabilização máximo imposto 
pelo Plano Diretor Municipal (PDM) que corresponde a 55% da área total 
do loteamento e, também, o dever de respeitar a Lei das Acessibilidades. 

                                                
34 EYCK, Van, citado por FERRÃO, Bernardo - Fernando Távora, Tradição e modernidade na obra de Fernando 
Távora, 1947-1987. Lisboa, Blau, 1993, Pág. 30. 
35 NUFRIO, Anna - Eduardo Souto de Moura: conversas com estudantes. Barcelona, Gustavo Gil, 2008, pág. 58.	
36 Consultar a planta síntese referente ao alvará de loteamento em anexo. 



 

O programa de cada habitação, encomendado pelo cliente, é extenso, 
característica comum em vivendas implantadas na periferia da cidade de 
Braga, onde o custo de construção é relativamente baixo. A intenção do 
cliente era a utilização de um só piso, mas devido à extensão do programa e 
à área de implantação limitada pelo PDM, cada casa tem um piso térreo e 
um piso abaixo da cota de soleira. Cada vivenda é composta por duas zonas 
distintas, uma destinada a espaços comuns e outra a espaços de repouso. A 
zona mais íntima é composta por uma suite e dois quartos servidos por uma 
casa de banho comum. Para além destas duas casas de banho, existe, 
também, uma de serviço situada na zona de áreas comuns. As zonas 
comuns, como a cozinha e a sala, abrem-se para o exterior, permitindo um 
fácil acesso ao interior da casa. A zona exterior, arborizada, tem uma 
piscina e um espaço adequado para refeições. A garagem tem dimensão 
suficiente para dois ou três carros e cada habitação conta, ainda, com uma 
lavandaria, um local de escritório, uma segunda sala polivalente e uma casa 
de banho de apoio à piscina. 

O cliente tem como intenção responder a critérios de desenvolvimento 
sustentável, desta forma, as escolhas deste projeto procuram ser feitas de 
modo consciente, tendo em atenção os seus habitantes, a envolvente 
próxima, os recursos à disposição e as gerações futuras. Pode ler-se a 
definição de desenvolvimento sustentável: 

“Um desenvolvimento sustentável é o que atende as necessidades das 
gerações do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras 
de atender as suas próprias necessidades. Dois conceitos são inerentes ao 
desenvolvimento sustentável: o conceito de ‘necessidades’, especialmente 
as necessidades básicas dos mais desprovidos, que devem ser as mais 
prioritárias, e a ideia das limitações que o estado das nossas técnicas e da 
nossa organização social impõem sobre a capacidade do ambiente em 
responder as necessidades atuais e as futuras.”37  

Tendo em conta o desenvolvimento sustentável, das primeiras coisas a ter 
em consideração relativamente ao terreno onde o projeto se insere é a 
importância da sua vegetação nativa: pinheiros, castanheiros e carvalhos; a 
                                                
37 Definição extraída do Relatório Brundtland por JOURDA, Françoise-Hélène - Pequeno manual do projeto 
sustentável. Barcelona, Gustavo Gili, 2015, glossário. 
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maior quantidade possível de vegetação original do terreno deve ser 
preservada. É necessário, também, minimizar as alterações topográficas do 
terreno para que a acumulação de solo sobrante seja reduzida, evitando o 
consumo energético, a poluição e os desconfortos ambientais decorrentes do 
seu transporte. Caso estas alterações sejam mesmo necessárias, a terra deve 
ser reutilizada no próprio terreno. Por fim, a impermeabilização do solo 
deve ser mínima, permitindo uma maior drenagem natural de águas pluviais. 

Procura-se que cada edifício seja implantado de forma a criar espaços 
agradáveis e a minimizar possíveis impactos negativos no espaço 
envolvente. “O conceito de privacidade é condicionado, principalmente, 
pelas vistas do exterior para o interior das unidades residenciais. Deve-se 
prever bloqueios visuais flexíveis e reguláveis para garantir o mínimo de 
privacidade.”38 Os espaços exteriores são pensados de forma a criar 
microclimas protegidos, tendo em conta o vento, a proteção solar, o 
conforto acústico e a privacidade. 

É favorável ao desenvolvimento sustentável que a orientação solar de cada 
casa seja otimizada, de forma a aproveitar o calor solar e a criar zonas de 
sombreamento protegidas da insolação excessiva nas épocas do ano com 
temperaturas mais elevadas, reduzindo o consumo energético e as emissões 
de CO2 de outros métodos de aquecimento e arrefecimento: 

“O estudo de insolação permite projetar proteções solares adaptadas e 
eficazes para preservar, em qualquer momento do dia, as janelas de um 
eventual superaquecimento e evitar o risco de ofuscamento e desconforto 
para os usuários da edificação.”39 

A obtenção de uma boa classificação no certificado energético “terá 
implicações diretas no conforto, na saúde e, claro, nos gastos através de uma 
redução de consumos de energia.” 40 Um elevado desempenho térmico 
torna-se eficiente do ponto de vista energético, saudável, confortável, 
economicamente acessível e sustentável. Para isso, os princípios para um 
melhor desempenho energético passam por garantir adequados níveis de 
                                                
38 JOURDA, Françoise-Hélène - op. cit., questão 32. 
39 Ibid., questão 62. 
40 GIRBAL, João Paulo - A utilização racional da energia. Energuia. 12ª edição, Maio de 2018, pág. 2. 



 

isolamento e impermeabilização nas fachadas e nas coberturas, evitando 
pontes térmicas; por utilizar janelas eficientes adequadas e sistemas de 
sombreamento eficazes; por uma boa exposição solar e por um sistema 
adequado de ventilação natural cruzada. De forma a permitir esta ventilação, 
o edifício não deve ter vãos só com a mesma orientação. A orientação solar 
pode, também, ser aproveitada para ganhos energéticos, com a instalação de 
painéis solares para aquecimento de água e painéis fotovoltaicos para 
geração de energia elétrica que facilmente suprimem as baixas necessidades 
energéticas. 

Para obter mais conforto no ambiente interior de cada habitação, para além 
das necessidades térmicas e da boa qualidade do ar, deve haver um bom 
isolamento acústico, que proteja do ruído proveniente do exterior e que isole 
os compartimentos interiores, uns relativos aos outros, e uma boa 
iluminação natural. 

 “Todos os ambientes de permanência prolongada devem contar com 
iluminação natural satisfatória, tanto em quantidade como em qualidade. 
Essa determinação responde, ao mesmo tempo, às necessidades de conforto 
visual e de redução do uso de iluminação artificial, fonte de consumo de 
energia elétrica.”41 

Uma das intenções mais relevantes do desenvolvimento sustentável é a 
durabilidade de cada edifício no tempo. A fim de alcançar esse objetivo, a 
manutenção do edifício deve ser facilitada, assegurando acesso a todas as 
áreas construídas. A sua reapropriação deve ser simplificada, permitindo 
alterações, para isso a malha estrutural do edifício deve ser otimizada e não 
muito estreita, tornando-se compatível com diferentes tipos de uso. A 
compartimentação interna pode, também, ser independente dos elementos 
estruturais, possibilitando fáceis modificações nas divisões interiores. O 
edifício deve, ainda, ser acessível a todos os usuários, respeitando as regras 
de acessibilidades, permitindo, desta forma, uma fácil adaptação futura, no 
caso de dificuldades de locomoção devido ao envelhecimento. 

  

                                                
41 JOURDA, Françoise-Hélène - op. cit., questão 33. 
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De forma a reduzir o impacto ecológico, os materiais necessários para a 
construção do edifício devem ser dimensionados de forma exata, evitando 
desperdícios, e os materiais recicláveis, assim como, os materiais e a mão de 
obra locais devem ser preferidos. O projeto procura encontrar uma solução 
de arquitetura moderna sensível a valores e formas locais, cumprindo 
aspetos de desenvolvimento sustentável, com o propósito de estabelecer um 
equilíbrio entre o passado, o presente e o futuro. 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

[Figura 12] Muro sul do terreno. 
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2 – Desenvolvimento 

“A criação arquitectónica nasce de uma emoção, a emoção 
provocada por um momento e por um lugar. 
O projecto, e a construção, exigem dos autores que se 
libertem dessa emoção, num progressivo distanciamento – 
transmitindo-a inteira e oculta. A partir daí, a emoção 
pertence ao(s) outros(s).”43 

O Desenvolvimento expõe o processo projetual através de 
uma reflexão e de um estudo de algumas obras de referência, 
para que através desses exemplos se esclareçam e sustentem 
algumas decisões de projeto, não havendo uma divisão rígida 
entre teoria e prática, mas sim, dois fenómenos criativos 
paralelos e complementares, que permitem o progresso do 
projeto.  
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2.1 –  O processo projetual42 

“Construir uma casa tornou-se uma aventura. 
É preciso paciência, coragem e entusiasmo. 
O projeto de uma casa surge de formas diferentes. Subitamente, por vezes, 
às vezes lenta e penosamente. Tudo depende da possibilidade e da 
capacidade de encontrar estímulos – bengala difícil e definitiva do 
arquiteto. 
O projeto de uma casa é quase igual ao de qualquer outra: paredes, janelas, 
portas telhado. E contudo é único. Cada elemento se vai transformando, ao 
relacionar-se. 
Em certos momentos, o projeto ganha vida própria.”43 

Imaginar o que o projeto pode vir a ser não se trata de uma tarefa fácil, 
torna-se, de certa forma, assustador enfrentar o “papel em branco”. Por 
norma, no início de um processo projetual coloca-se a questão: por onde 
começar? Procuram-se princípios abstratos que dão origem aos primeiros 
traços. No entanto, contrariamente aos exercícios realizados durante o 
percurso académico, este projeto particular conta com uma área e uma 
forma de implantação já estabelecidas. Sendo assim, coloca-se outra 
questão: como ultrapassar as condicionantes pré-definidas de projeto? O 
desafio consiste em adotar algo já determinado e adaptá-lo, estabelecendo 
uma relação estrita com o lugar. 

Sendo o terreno onde o projeto se implanta, muito próximo da casa dos 
meus avós, são bastantes as memórias que o englobam. A memória mais 
presente é a do enorme castanheiro onde muitas vezes se apanhavam 
castanhas durante os longos passeios pela freguesia. Recorda-se, 
inevitavelmente, este terreno com algum carinho. Numa nova visita, já com 
outra intenção, procuram-se referências que se possam vir a tornar pontos de 
partida para o desenvolvimento projetual. A paisagem resulta 
predominantemente verde, tal como o próprio terreno, repleto de vegetação. 
Veem-se casas, de vários tamanhos e formas, e alguns loteamentos 
pequenos espalhados que se interligam por caminhos e estradas. Pode 
observar-se, ao fundo, na direção da igreja, o Monte de Santa Marta coberto

                                                
42 SIZA, Álvaro - 01 textos. Porto, Civilização Editora, 2009, pág. 109. 
43 Ibid., pág. 25.	



   
 

     
 

 
 

[Figura 13] Imagens de referência e um dos primeiros esquissos. 
[Projetos: Patio House, Bloot Architecture; GP House, Taller5 Arquitectos; 

Red House, extrastudio; Sunset House, Casa14 Arquitetura.] 
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por arbustos e árvores. A vizinhança assemelha-se calma, apesar de alguma 
movimentação automóvel na estrada. Na relação com a rua, suscitam a 
atenção dois aspetos: a cota superior a que o terreno se encontra 
relativamente a esta e o muro tradicional de granito que suporta o desnível 
[Figura 12]. 

Os primeiros esquissos revelam a procura de uma reorganização de 
programa dentro da área limite de implantação. Programa este já bem 
definido, inicialmente, pelo cliente. Sente-se a necessidade de evocar certas 
imagens [Figura 13] como referências de projeto para que, funcionando 
como estímulos, induzam o processo criativo. O primeiro passo concentra-
se na necessidade de expandir o projeto para além da forma pré-definida 
[Figura 14], abrindo-o para o espaço exterior sem alterar a sua área de 
implantação. Passa-se, assim, a ver o projeto de um novo ponto de vista, de 
certa forma mais estimulante. O projeto deixa de estar aprisionado no 
volume inicial. 

Imagina-se um edifício de materialidade leve com grandes planos 
envidraçados que pousa no terreno, sobre a rampa que dá acesso à garagem. 
Sendo a planta da habitação em forma de L, há aspetos importantes a ter em 
consideração como, por exemplo, a privacidade da zona mais íntima: os 
quartos. Como os vãos dos quartos dão para a zona exterior central do L, 
sente-se a necessidade de criar uma estratégia de proteção visual [Figura 

14]. São desenhados pátios com vegetação que, juntamente com um muro e 
ligeiros desníveis, possibilitam esta proteção. Aparecem, também, pequenos 
pátios nas casas de banho, que permitem a sua insolação e ventilação. 
Surge, inevitavelmente, uma primeira maqueta de estudo, construída “em 
material de fácil manipulação, apropriado à rápida modificação, à destruição 
e correcção”44 que possibilita “testes de verificação global ou parcial”45. 

Com uma organização de programa estável, torna-se essencial procurar uma 
ligação forte do projeto com o local. Com bastante procura e após alguma 
incerteza, o muro revela-se o elemento indispensável para a criação de uma 
linguagem formal de interligação entre o edifício e a envolvente. O muro
                                                
44 SIZA, Álvaro - op. cit., pág. 399. 
45 Ibid., pág. 399.	
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define cada espaço habitado de forma assertiva, criando limites sólidos que 
dão ao lugar a coesão necessária. Desenvolve-se, desta forma, uma nova 
fase de projeto marcada por muros longitudinais [Figura 14]. A sala, 
juntamente com a cozinha, é expandida para o exterior, ficando, ainda 
assim, controlada e contida nos muros que a definem. Escava-se um pátio na 
zona frontal da casa, definido pelos mesmos muros, para que sirva a 
lavandaria e o escritório, permitindo a sua insolação. Paralelamente ao 
pátio, igualmente entre muros, faz-se a entrada da habitação através de um 
passadiço situado sobre a rampa de acesso à garagem. A suite abre-se para 
um pátio individual, ganhando mais privacidade. Na zona de estar comum 
exterior, a piscina ganha, também, maior independência, afastando-se um 
pouco da habitação. Deste modo, são conformados vários espaços exteriores 
distintos. 

Interessa manter o muro exterior de aparelho irregular de granito, de 
carácter tradicional, que dá para a estrada, para que, de certa forma, se 
preserve uma linguagem uniforme na continuidade da rua. Aparecem, no 
entanto, em oposição a este carácter, quatro cores distintas, cada uma 
atribuída a uma habitação, que interrompem sucessivamente este muro 
contínuo delimitador do lado sul do terreno [Figura 15].  

“Mal sei que materiais escolher. As ideias vêm-me imateriais, linhas sobre 

um papel branco; e quando quero fixá-las tenho dúvidas, escapam, esperam 

distantes.”46 

Surge um novo momento, torna-se necessário aumentar a escala de desenho, 
trata-se da fase de materialização e de pormenorização do projeto [Figura 

14]. O material, definido logo no início do processo projetual, a utilizar na 
estrutura do edifício, assim como nos vários muros de contenção de terras, é 
o betão armado. As paredes exteriores são compostas por blocos de betão e 
as interiores por sistemas de gesso cartonado. Depois de várias tentativas 
com o objetivo de escolher os materiais a utilizar na habitação, define-se, 
como revestimento exterior o ETICS e como principais pavimentos, o

                                                
46 Ibid., pág. 47.	



Alçado de rua. Escala 1:200.[Figura 15] 
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soalho de madeira de sucupira para o interior e o autonivelante e a pedra 
granítica para o exterior. 

Há uma questão que se mantém: onde fazer a zona de apoio à piscina? A 
única possibilidade é fazê-la no piso inferior, assim sendo, como fazer o 
acesso a este piso a partir da piscina? Como resposta surge um novo pátio 
que serve o andar inferior da habitação, permitindo este acesso, através de 
uma escada exterior, e a iluminação natural do piso. Desta forma, são 
criadas neste andar condições favoráveis à realização da sala polivalente. 

Torna-se importante desenhar o armário e a clarabóia que acompanham todo 
o corredor da habitação, desde a entrada até à suite. A casa de banho da 
suite, é alterada, passando a alinhar-se com o corredor, prolongando os seus 
eixos até ao exterior do edifício. A casa de banho comum é igualmente 
revista, sendo completa e devido à Lei das Acessibilidades, a sua área torna-
se insuficiente para incluir o pequeno pátio. 

Na sequência das várias alterações, surge uma segunda maqueta [Figura 14], 
com maior rigor, que serve de confirmação e permite “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 projeto – 
condição indispensável à qualidade da arquitetura.”47 É, também, nesta fase 
que a zona de estar exterior começa a ser cuidadosamente desenhada. As 
árvores e arbustos a utilizar são pensados em função da vegetação local. 
Todos os alçados são novamente revistos, tendo principalmente em foco as 
caixilharias a aplicar. 

Chega-se a uma fase de projeto onde há a necessidade de uma pausa, 
“quando nos concentramos por inteiro num projeto, as coisas muito 
próximas no tempo e no espaço esfumam-se progressivamente”48, torna-se 
essencial criar um certo distanciamento. Projetar é: 

                                                
47 SIZA, Álvaro - op. cit., pág. 399. 
48 Ibid., pág. 107. 



 
 

 
 

 
 

[Figura 16] Primeiras experiências em 3D. 



 

37 

“Uma grande viagem em espiral sem princípio nem fim, na qual se entra 
quase ao acaso. Comboio assaltado em movimento. 
É preciso parar e ser oportuno na paragem. 
Agora entra a razão, com os seus limites e a sua eficácia.”49 

Regressa-se com uma energia focada e com mais entusiasmo para a fase 
final [Figura 14]. Faz-se uma revisão detalhada de todo o projeto, que leva a 
pequenas alterações, como por exemplo, na cozinha, onde os vãos são 
repensados de forma a criar uma zona mais protegida e menos exposta. A 
porta de entrada desloca-se ligeiramente, ficando alinhada com o passadiço 
exterior e com o corredor da casa. Surge uma nova parede na sala, para que 
ajude na sua organização e permita o desenho de um fogão de sala. É, 
também, acrescentada uma janela na suite para que possa receber luz 
poente. Toda a zona de estar exterior é cuidadosamente ajustada, assim 
como, o piso inferior da habitação. Nesta fase, torna-se essencial criar um 
modelo 3D do projeto [Figura 16], para que se possam testar as várias 
alterações de projeto, assim como, os vários materiais eleitos, e para que a 
comunicação entre arquiteto e cliente seja facilitada. 

As infraestruturas são, ainda, repensadas e todos os pormenores construtivos 
são redesenhados, de forma a chegar ao maior detalhe possível, para que o 
número de imprevistos seja reduzido ao mínimo na fase de obra posterior. 
“A arquitetura exige a perfeição do detalhe até à dissolução do detalhe.”50 

Com uma solução de projeto satisfatória encontrada, dá-se por acabado o 
processo projetual, seguindo-se a fase destinada a terminar todos os 
desenhos rigorosos finais e as imagens 3D, de modo a apresentar o projeto 
da melhor forma possível. A dissertação expõe, assim, o processo projetual 
que possibilitou a adaptação de uma forma de projeto pré-definida. 

 

                                                
49 Ibid., pág. 317.	
50 SIZA, Álvaro - op. cit., pág. 169. 
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2.2 – Três obras de referência 

“As referências são os instrumentos que um arquiteto possui; é o seu 
património de conhecimentos, de informações. Elas são a soma de todas as 
experiências que é possível conhecer e empregar. No contexto de um 
trabalho concreto, o arquiteto utiliza esses instrumentos em função desse 
contexto e já não se trata de uma posição crítica, mas a utilização o mais 
prudente possível em relação a uma dada situação.”51 

No processo de desenvolvimento de um projeto surgem várias referências 
importantes, em alguns momentos conscientes, há uma busca de modelos a 
seguir. Utilizam-se imagens como ponto de partida, como inspiração. Esta é 
uma das formas de enfrentar um “papel em branco”. Tem-se a capacidade 
de recolher a informação, transpondo-a para o processo projetual de forma a 
que, juntamente com as necessidades programáticas e funcionais, se traduza 
numa linguagem pessoal. Surgem, também, referências inconscientes que se 
tornam igualmente interessantes. Muitas vezes, quando se olha para o 
projeto, reconhece-se um conjunto de influências sobre as quais nunca se 
tinha refletido durante o seu desenvolvimento. 

Assim sendo, foram selecionadas três obras: o Pavilhão de Barcelona, de 
Mies van der Rohe, a Casa-Estúdio, de Luis Barragán, e as Casas Pátio, de 
Eduardo Souto de Moura, cuja importância como referência se pretende 
mostrar no processo projetual. Através da análise da resposta dos três 
arquitetos a problemas semelhantes, consegue-se substanciar várias 
abordagens do projeto. São estudadas diversas problemáticas relacionadas 
com a habitação, como, por exemplo: o espaço, a relação interior-exterior, o 
natural-construído, a luz, a cor e a materialidade. 

Torna-se pertinente analisar as soluções dos três arquitetos, a fim de 
entender melhor a espacialidade de cada uma das suas obras. Interessa, 
particularmente, estudar um elemento característico comum a todos: o 
muro. Não que a sua arquitetura esteja nos muros, como planos mono-
texturais ou monocromáticos, mas sim no espaço que eles definem e na 
relação que criam com a envolvente natural.  
                                                
51 SIZA, Álvaro, entrevistado por BEAUDOUIN, Laurent; ROUSSELOT, Christine - Uma questão de medida. 
Casal de Cambra, Caleidoscópio, 2009, pág. 27. 



 

 
 

[Figura 17] Villa Tugendhat, Brno, República Checa, 1930. 
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Sobre Mies van der Rohe 

Ludwig Mies van der Rohe foi um dos arquitetos mais influentes do século 
XX, conhecido pelo seu papel importante no desenvolvimento do 
modernismo. Cria um estilo minimalista próprio em que, rejeitando os 
sistemas tradicionais de arquitetura compartimentada, combina as 
preocupações do funcionalismo industrial com a estética de planos fluídos 
com o mínimo de interseções. 

Arquiteto alemão, começa o seu percurso nos escritórios de Bruno Paul e de 
Peter Behrens onde trabalha com Walter Gropius e Le Corbusier. 
Inicialmente projeta casas populares segundo a arquitetura tradicional 
alemã. Tal como muitos arquitetos seus contemporâneos, segue princípios 
da arquitetura neoclássica, em particular de Schinkel. Com a Primeira 
Guerra Mundial, Mies recebe novas influências, como por exemplo a do 
construtivismo russo e a do neoplasticismo, consequentemente, a sua 
arquitetura sofre uma importante transformação. É convidado por Gropius 
para o cargo de diretor da escola Bauhaus onde entra em contacto com 
vários artistas, tal como Kandinsky e Paul Klee. Posteriormente, em 1937, 
devido à depressão económica e à ascensão Nazi ao poder, Mies continua o 
seu trabalho nos Estados Unidos da América, onde consolida a sua posição 
perante a arquitetura moderna. 

Mies defende que a arquitetura deve oferecer ao homem a possibilidade de 
se recrear, criando espaços livres e tranquilos que convidem à 
contemplação. A arquitetura tradicional perde o sentido para o homem 
moderno, por isso, Mies alerta para a necessidade de reflexão sobre as 
problemáticas das novas formas de vida, por forma a que a arquitetura possa 
oferecer condições para que o espírito exista. Desta forma, a arquitetura 
deve estar em harmonia com o homem, convidando-o a apropriar-se do 
espaço: 

“Los líderes del movimiento moderno deben reconocer y aceptar las 
fuerzas espirituales y materiales de nuestro tiempo y, sin prejuicios, sacar 
de ellas las conclusiones necesarias. Pues sólo cuando la arquitectura 



 

deriva de las fuerzas materiales de una época puede activar sus decisiones 
espirituales.”52 

Para Mies a meta era “criar a forma desde a essência do problema com os 
meios da (...) época”53. Mies é um entusiasta dos novos métodos e materiais 
de construção e da intensa impressão estética que podem criar no espaço. 
Utiliza os reflexos de luz e jogos de transparências como critérios de 
construção, dando forma a espaços abstratos e silenciosos. Mies destaca-se 
por utilizar as diferentes técnicas construtivas de forma ousada e inovadora 
ao serviço do espaço: 

“Considero la industrialización de los métodos de construcción la cuestión 
clave de nuestros días para arquitectos y constructores. (...) Nuestro 
técnicos deben y poden inventar un material apto para ser producido y 
trabajado industrialmente,… (…) Todas sus piezas deben hacerse en 
fábrica, y el trabajo en obra debe consistir sólo en el montaje, que requiere 
muy pocas horas/hombre. Esto reducirá muchísimo los costes de 
construcción. Entonces vendrá realmente la nueva arquitectura.”54 

Mies explora, através do vidro e do muro, o dinamismo entre os espaços 
interiores e exteriores e entre os próprios espaços interiores, tornando-os 
mais íntimos. Cria espaços contraditórios, que não são fechados, mas são 
limitados, onde se sente liberdade e ao mesmo tempo refúgio. Os planos de 
vidro abrem o microcosmo do interior para a paisagem, contrapondo a 
tranquilidade interior com o movimento exterior: 

“Llega hasta las últimas posibilidades de un material [el vidrio] ya 
milenario. (…) … la arquitectura moderna aúna el edificio con el paisaje, 
enlaza el interior con el espacio de la calle.”55 

Mies desenvolve a relação entre a geometria da forma e a natureza, 
controlando-a, permitindo que esta envolva a arquitetura. Acredita 
vivamente que o “caos da arquitetura moderna” possa ser resolvido, 

                                                
52 ROHE, Mies van der - declaração inédita, 10 de marzo de 1927, citado por SCHULZE, Franz - Mies van der 
Rohe, Una biografía crítica. Madrid, Hermann Blume, 1986, pág. 142. 
53 ROHE, Mies van der - Burohaus, G, 3, citado por SCHULZE, Franz - op. cit., pág. 177. 
54 ROHE, Mies van der - Industrielles Bauen, G, 3, citado por SCHULZE, Franz - op. cit., pág. 136. 
55 GRAVENKAMP, Curt - Mies van der Rohe: Glashaus in Berlin, Das Kunstbatt, citado por SCHULZE, Franz - 
op. cit., pag. 153. 
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“preservando uma coerência de valores e regras, para que os movimentos 
livres do homem sejam possíveis e ao mesmo tempo seja encorajado a 
interagir com a natureza” 56. 

Na arquitetura de Mies, a geometria clara, “a harmonia das proporções e a 
escolha sensível dos materiais, da estrutura e do espaço são integrados de 
forma a criar um todo, criando uma nova linguagem espacial”57. “Nada é 
excessivo, tudo é subordinado ao todo.”58 

  

                                                
56	SCHULZE, Franz - Mies van der Rohe, Critical essays. New York, The museum of modern art, 1989, pág. 19. 
57 BLASER, Werner - West Meets East, Mies van der Rohe. Basel, Birkhäuser, 1996, pág. 90. 
58 Ibid., pág. 90. 



 

 
 

 
 

[Figura 18] Planta e fotografia aérea do Pavilhão de Barcelona de 1929. 
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Pavilhão de Barcelona, Mies van der Rohe, Espanha, 1929 

O Pavilhão de Barcelona constitui um claro ponto de viragem na obra de 
Mies van der Rohe e na própria arquitetura do século XX. Esta obra 
representa uma reforma do pensamento formal e espacial, anunciando a 
integração da dimensão do espírito na arquitetura. Trata-se de uma 
arquitetura moderna de planos horizontais, destacados do solo, que criam 
espaços livremente fluídos. Mies testa, no pavilhão, novos métodos de 
construção e utiliza materiais tradicionais de forma diferente e inovadora. A 
arquitetura abstrata e silenciosa do pavilhão é determinada pelas 
transparências do vidro e pelos reflexos da pedra polida e do metal 
cromado. 

O Pavilhão Alemão de Barcelona é desenhado por Mies van der Rohe para a 
Exposição Internacional de Barcelona de 1929. É demolido em 1930 e 
reconstruído entre 1981 e 1986. Edifício destinado a atos protocolares, em 
particular, à receção formal do rei de Espanha. Mies rejeita a proposta 
inicial da localização do terreno para a construção do pavilhão, escolhendo, 
em contrapartida, um sítio menos proeminente, no entanto, mais 
entusiasmante e vantajoso: 

“Resultaba obvio que la dirección principal del pabellón se dispusiese 
perpendicularmente al muro del palacio, que en contraste con la 
considerable altura de este último el pabellón fuese más bien bajo, y que en 
contraste con el muro ciego e ininterrumpido del palacio, el pabellón fuese 
abierto y aireado.”59 

O pavilhão fica, então, situado no extremo oeste da Gran Plaza de la Fuente 
Mágica, no centro vital de toda a exposição. O terreno interseta um caminho 
pedonal que liga a praça ao Pueblo Español, assim sendo, Mies desenha o 
pavilhão de forma a preservar este percurso. A plataforma onde se 
estabelece o pavilhão é elevada em relação à praça, oferecendo uma vista 
interessante sobre as árvores, as fontes e as colunas clássicas que a

                                                
59 GENZMER, Walter - Der deutsche Reichspavillon auf der internationalen Ausstellung Barcelona, Die 
Baugilde, 11, citado por SCHULZE, Franz - op. cit., pág. 160. 



  
 

     
 

     
 

[Figura 19] Fotografias do Pavilhão de Barcelona de 1929. 
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compõem. Nas traseiras do pavilhão, permitindo o acesso ao Pueblo 
Español, existe uma pequena subida repleta de vegetação. 

Tem-se a sensação de que o pavilhão se encontra em cima de um pódio. 
Para subir as escadas de acesso é necessário contorná-lo. Quando subimos 
os degraus, a nossa atenção é captada por um grande espelho de água 
exposto ao vento, que se encontra ao fundo da plataforma. À nossa direita 
podemos espreitar o interior do pavilhão através dos grandes painéis de 
vidro. A entrada na zona coberta do pavilhão faz-se girando 180 graus à 
direita, somos conduzidos pelo muro de mármore vert antique e pelo ritmo 
de pilares cromados até ao seu interior. Os pilares, de secção cruciforme, 
suportam a cobertura que parece pairar sobre o pavilhão. O aspeto esbelto e 
refletor dos pilares, faz com que a sua função passe despercebida. Os 
diferentes planos do interior do pavilhão, dispostos de forma assimétrica, 
juntamente com o constante jogo de reflexos provocados pelos materiais, 
criam uma subtil sensação de confusão. “Apesar da sua aparente abertura, o 
interior permanece em grande parte obscuro e só se revela ao visitante 
gradualmente.”60 Uma vez no interior do pavilhão o elemento dominante é 
claramente o muro de mármore ónice dorée, com tons deste o dourado 
escuro até ao branco. Muro desenhado com quatro grandes painéis de pedra 
em cada face, que determinam a dimensão vertical do pavilhão: 

“When I had the idea for this building I had to look around. There was not 
much time, very little time in fact. It was deep in winter, and you cannot 
move marble in from the quarry in winter because it is still wet inside and 
would easily freeze to pieces. So we had to find dry material. I looked 
around in huge marble depots, and in one I found an onyx block. This 
block had a certain size and, since I had only the possibility of taking this 
block, I made the Pavilion twice that height.”61 

Os muros de pedra do pavilhão, livres de qualquer função estrutural, são 
elegantemente desenhados com a mínima espessura e com o máximo 
detalhe. As finas placas de mármore são suportadas por uma estrutura

                                                
60 SCHULZE, Franz - op. cit., pág. 84. 
61 ROHE, Mies van der - Mies van der Rohe: An Appreciation on the Occasion, This Month, of His 75th Birthday, 
Architectual Design 31, 3, citado por COHEN, Jean-Louis - Ludwig Mies van der Rohe. Basel, Birkhäuser, 2007, 
pág. 69. 



 
 

     
 

[Figura 20] Fotografias do Pavilhão de Barcelona reconstruído. 
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metálica que ao ser coberta em todas as faces cria uma ilusão de solidez. Os 
perfis delicados e a disposição livre dos muros no espaço dão a ideia de 
telas móveis que deslizam.  

Do lado direito do muro de ónice ficam, dispostas por cima de um tapete 
negro, as cadeiras reais de estrutura metálica e pele branca, desenhadas 
especificamente para o efeito. Do lado oposto ao muro, cobrindo parte dos 
painéis de vidro, encontra-se uma cortina vermelha aveludada que permite 
ocultar a luz exterior. A junção destas três cores, o dourado, o preto e o 
vermelho, sugere a bandeira Alemã. Conduzidos pelo interior, repleto de 
materiais luxuosos, chegamos ao extremo do pavilhão, onde se encontra o 
segundo espelho de água com o único elemento figurativo presente no 
pavilhão, a escultura de Georg Kolbe, denominada Amanhecer. É todo 
rodeado por muros, criando uma espécie de abrigo, calmo e sereno. A cor 
escura é refletida pela água e pelos muros envolventes, contrastando com a 
claridade do chão, do teto e do céu. A escultura parece proteger-se desta luz. 

De volta ao interior, contornando o muro de mármore dourado, encontramos 
um plano de vidro semitransparente de cor verde garrafa que divide o 
espaço interior do espaço exterior coberto, criando uma passagem que 
permite o acesso ao jardim e ao pequeno edifício anexo. Percorrendo o 
caminho até ao anexo somos ladeados, à esquerda, pelo muro extenso de 
travertino e, à direita, pela vegetação. Do outro lado do muro podemos 
observar um banco corrido, igualmente de travertino, que permite observar a 
praça desde cima e voltar a contemplar o grande espelho de água. 

O pavilhão é, desta forma, constituído por um espaço interior de planta livre 
e por planos geométricos que parecem deslizar sobre o pavimento. Estes 
elementos, juntamente com a liberdade com que Mies organiza a massa e o 
espaço, dão a noção de movimento que é um dos fatores mais importantes 
da sua obra. O vigor geométrico e a clareza com que os materiais do 
pavilhão são montados e o seu atrevido esquema de cores e transparências 
expressam um ideal de modernidade: 

“(...) podemos imaginar que el efecto de modernidad y pulcra tecnología 
no estaba tanto en la novedad de los materiales como en la audacia de su 



 

ensamblaje, y en la radicalidad técnica de su uso en grandes superficies y 
en formas geométricas simples y elementales.”62 

Mies aproveita a vegetação natural existente do lugar para criar um 
contraste entre a forma construída e a natureza envolvente. Cria, também, 
uma dinâmica interessante entre espaço interior e espaço exterior, dando a 
cada espaço interior uma correspondência exterior que o estende e ilumina. 

O Pavilhão de Barcelona representa a “vontade de uma época traduzida em 
espaço”63 e como tal deve ser interpretado segundo esse contexto. Apesar 
disto o pavilhão foi reconstruído para que se possa: 

“(...) pasear y ver el fulgurante contraste entre el edificio y su entorno, 
perder la mirada en la caligrafía de los mármoles acordados formando 
figuras caleidoscópicas, sentirse envuelto por un sistema de planos de 
piedra, cristal y agua que nos recogen y nos movilizan a través del espacio, 
y contemplar el juego duro, tajante, de la escultura en bronce de la 
bailarina de Kolbe sobre el agua.”64  

                                                
62 SOLÀ-MORALES, Ignacio de - Mies van der Rohe: el Pabellón de Barcelona. Barcelona, GG, 1993, pág. 14. 
63 Ibid., pág. 30.	
64 Ibid., pág. 39. 
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Sobre Luis Barragán 

Luis Barragán foi um dos arquitetos mais importantes do século XX. 
Originalmente Engenheiro, criou o seu próprio caminho no mundo da 
Arquitetura, caminho este, único e afastado da produção arquitetónica 
dominante no cenário internacional da época. Arquiteto mexicano, dotado 
de uma particular sensibilidade, capaz de criar obras com as quais toda uma 
sociedade se identifica, manipulando recursos e materiais de uma forma 
cuidada, simples e humilde. 

Do México, da cultura, da religião e das tradições mais populares, retira 
lições fundamentais que inspiram a sua arquitetura. Recebe, também, 
influências da arquitetura popular mediterrânica e da arquitetura moderna 
internacional em particular do neoplasticismo “miesiano”, que se expressam 
pela procura de uma síntese total: máxima elegância conseguida com os 
mais íntimos e modestos recursos. Barragán consegue identificar a essência 
da cultura mexicana, transpondo-a, de forma moderna, para os seus pátios, 
muros, jardins, fontes e terraços. “A sensibilidade para incorporar o alheio 
ao próprio foi a indubitável contribuição de Barragán.”65 

A Arquitetura de Barragán surge da terra, “está fortemente vinculada à dos 
seus antepassados e construída no tempo e no lugar, como um processo 
natural de desenvolvimento”66. As suas obras são de carácter modesto, 
marcadas pela sua vida pessoal, são espaços para sentir e refletir dotados de 
uma escala íntima. A sua arquitetura procura alcançar emoções e não, 
propriamente, o reconhecimento público. “Barragán não se autopromoveu, 
Barragán foi descoberto.”67 

O seu processo criativo passa pela observação e reconsideração daquilo que 
considera valioso, mostrando preocupação com a arquitetura que se limita a 
cumprir a função: 

                                                
65 FERNÁNDEZ, Antonio Toca - Barragán, Obra Completa. Lisboa, Dinalivro, 2003, pág. 19. 
66 JÚLBEZ, José María - Barragán, Obra Completa. Lisboa, Dinalivro, 2003, pág. 24. 

67 BUEN, Jorge Gamboa de - Exposição Luis Barragán. Lisboa, Fundação das Descobertas do Centro Cultural de 
Belém, 1995, pág. 6. 



 
 

[Figura 21] Casa Gilardi, Tacubaya, México, 1976. 
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“De modo alarmante desapareceram das publicações de arquitetura as 
palavras beleza, inspiração, fascínio, magia, encantamento, assim como 
serenidade, silêncio, intimidade, emoção e assombro. Todas elas 
encontraram amorosa aceitação na minha alma e, ainda que distante de lhes 
haver feito plena justiça na minha obra, nem por isso deixaram de ser o 
meu farol.”68 

A arquitetura de Barragán tem como prioridade criar espaços belos para o 
homem, “criar espaço e tempo para a serenidade”69 e oferecer um refúgio 
fechado contra a civilização moderna e contra o ruído. “O silêncio é a chave 
da arquitetura e do pensamento de Luis Barragán. É o seu valor 
inquestionável.”70 

Um dos elementos principais da sua arquitetura é o muro, novamente 
inspirado pela beleza das ruas mexicanas “limitadas por muros e fontes (...), 
onde tropeçamos com o atrativo das ruas que conduzem aos espaços 
abertos”71. Os  seus muros “acolhem, detêm, convidam a estar, protegem e 
dão serenidade e segurança face ao desconhecido”72. Este elemento, na sua 
obra, ganha força, autonomia e importância. Utiliza, também, a água como 
elemento de desenho, através da incorporação de fontes na sua arquitetura, 
usa-as “como espelhos, como remates visuais ou elementos musicais”, 
possivelmente uma inspiração mediterrânica. Barragán afirma: 

“Para além de ser espacial, a arquitetura é também musical. E esta música é 
tangida com a água. A importância das paredes baseia-se naquilo que 
isolam do espaço exterior, da rua. A rua é agressiva, hostil mesmo: as 
paredes criam o silêncio e, a partir desse silêncio é possível fazer música 
com a água. Essa harmonia continuará a envolver-nos.”73 

Sobretudo pela sua formação académica, Barragán “possuía uma profunda 
base matemática e geométrica”74. Projetava no espaço, “imaginava coisas e 
construía-as mentalmente, num percurso que alinhavava ambientes e 
                                                
68 BARRAGÁN, Luis, citado por JÚLBEZ, José María - op. cit., pág. 22. 
69 RIGGEN, Antonio - Con silencio, Barragán a través de sus escritos, citado por	BARBARIN, Antonio Ruiz -  
Luis Barragán frente al espejo: la otra mirada. Barcelona, Caja de Arquitectos, 2008, pág. 203. 
70 BARBARIN, Antonio Ruiz -  op. cit., pág. 203. 
71 BARRAGÁN, Luis - Barragán, Obra Completa. Lisboa, Dinalivro, 2003, pág. 33. 
72 Id. citado por JÚLBEZ, José María - op. cit., pág. 25. 
73 Id. citado por TEIXEIRA, José de Monterroso - Exposição Luis Barragán. Lisboa, Fundação das Descobertas 
do Centro Cultural de Belém, 1995, pág. 31. 
74 BARBARIN, Antonio Ruiz -  op. cit., pág. 145. 



 

elementos que iam surgindo do interior da sua memória”75. A sua obra 
mostra, de forma clara, como manipula “medidas, proporções, formas e 
materiais para levantar espaços bem proporcionados e atmosferas 
sugestivas”76. A luz, a cor e a textura são, por fim, os três elementos que 
introduzem a magia: 

“La geometría, por ejemplo, es elemental, e incluso deslavazada, pero 
manejada por su proprio orden particular, establecido en todas las 
direcciones entre lo horizontal e lo vertical, producirá una variada serie de 
espacios, autónomos pero continuos, llenos de intensidad y materializados 
con graves texturas teñidas con colores inesperados para interpretar una 
constante y diferente percepción del mundo y la realidad tan personal que 
le rodeaba.”77 

  

                                                
75 JÚLBEZ, José María - op. cit., pág. 27. 
76 BARBARIN, Antonio Ruiz -  op. cit., pág. 129. 
77 Ibid., pág. 227. 
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Casa-Estúdio, Luis Barragán, México, 1948 

“O exterior não agride; torna-se arquitetura anónima. Contudo – 
inesperadamente e por instante – habita a solidão das coisas perfeitas; 
irrompe nítido, como detalhe saído de uma paisagem desfocada. 
Alguém nos conduz pelos espaços. 
Deslizamos. 
Não apetece falar; e tudo é único, mas nunca absorvente. 
A luz favorece o repouso, ou o êxtase. E a cor? Acompanha o variável 
estado da Alma. Nunca é definitiva. 
Paira uma segunda espontaneidade – a espontaneidade que oculta um eu 
carregado de acenos, próximos e longínquos (as fotografias reproduzem 
cores vivas e puras; encontramos essas cores em qualquer rua da Cidade do 
México, ou numa ruína Maia; mas da visita à casa de Barragán – a cor que 
recordo é a do Oiro).”78 

A casa-estúdio de Barragán foi criada como uma ilha na cidade, encerrada 
em si mesma. A casa aparece camuflada na fachada da rua, “não conseguia 
imaginar que pudesse haver maior contraste entre o pouco prometedor do 
exterior do edifício (...) e o interior que me esperava”79. Já no interior da 
casa a perceção é muito diferente, os espaços são cuidados, íntimos e 
dotados de uma sensibilidade peculiar. 

A planta da casa, de Barragán, não é fácil de “entender à primeira vista, pois 
não é um arquiteto que erga os edifícios só a partir do desenho, mas sim, 
também, a partir da experimentação real e espacial, com os cinco 
sentidos”80. Desta forma, a casa é formada por vários fragmentos, criando 
vários percursos possíveis através dos sucessivos compartimentos, 
permitindo a descoberta de cada espaço, pouco a pouco. “Nada se oferece 
diretamente, nada é óbvio nem imediato, tudo tem de ser descoberto.”81 Os 
vários compartimentos são muitas vezes ligados por zonas de transição, 
criando “pequenos labirintos que sobem ou descem até uma esquina, até 
uma janela, até um terraço”82. Cada espaço se mantem intacto, sem se 
deixar contaminar pelo do lado. Há espaços generosos e autónomos que se 
alternam com espaços de articulação, normalmente mais pequenos e
                                                
78 SIZA, Álvaro - 01 textos. Porto, Civilização Editora, 2009, pág. 147. 
79 BARBARIN, Antonio Ruiz -  op. cit., pág. 111. 
80 Ibid., pág. 147. 
81 Ibid., pág. 115. 
82 Ibid., pág. 115. 



 
 

 
 

[Figura 22] Plantas e fotografia da fachada da Casa-Estúdio. 
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sinuosos. Com esta disposição Barragán cria um ambiente de suspense e 
surpresa. 

Quando se entra na casa-estúdio o corredor escuro conduz-nos até ao 
vestíbulo íntimo e misterioso onde as paredes refletem a cor dourada do 
quadro de Goeritz. Aqui se encontram umas escadas que sobem pela parede, 
como uma elegante escultura. Na sala principal, ou salão-biblioteca, abre-se, 
para o exterior, um janelão que permite admirar o jardim, “no entanto, esta 
janela de vidro que vai do solo ao teto não permite aceder fisicamente ao 
jardim..., apenas contemplá-lo”83. A vegetação, aparentemente selvagem e 
desordenada, organiza o espaço e delimita a visão. “Poderíamos defini-lo 
como um jardim cuidadosamente selvagem, encerrado e protegido, por altos 
muros, do exterior hostil.”84 A intenção era criar um jardim de aspeto 
natural, sem formas predeterminadas, que pudesse transmitir tranquilidade e 
serenidade. Barragán utiliza a água, nas suas obras, como material tectónico, 
criando cascatas escultóricas e finíssimas lâminas de água, que transformam 
a perceção da luz e da sombra, criando reflexos e produzindo música. A este 
jardim, acrescenta uma fonte cuidadosamente desenhada: 

“En el jardín se encuentra una fuente formada por un vertedero de agua que 
levemente escurre de una estaca hendida y, gota a gota, se derrama en una 
vasija de piedra negra llena hasta los bordes. Cada gota era como un 
filamento de plata que formaba anillos de plata que rebosaban la superficie 
y caían al suelo. (…) Barragán aprendió el agua y eligió de ella lo que más 
le gustó.”85 

O salão-biblioteca é subtilmente dividido por muros baixos e biombos que 
criam sombras controladas, permitindo a polivalência de funções 
domésticas e profissionais. A continuidade deste espaço é garantida pelo 
teto de madeira, alto e ininterrupto, conferindo-lhe simultaneamente 
intimidade e monumentalidade. A janela da parede oposta ao janelão, é 
quadrada e de grandes dimensões. Os seus vidros brancos negam a sala à 
rua. A luz clara que entra, desde o alto, reflete sobre a elegante escada de

                                                
83 Ibid., pág. 113. 
84 Ibid., pág. 123. 
85 Cuadernos de Arquitectura 6: El legado de Luis Barragán, citado por BARBARIN, Antonio Ruiz -  op. cit., 
pág. 115. 



     
 

     
 

     
 

[Figura 23] Fotografias do interior da Casa-Estúdio. 
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lâminas de madeira que dá acesso à zona privada e oculta dos quartos. A 
divisão entre a sala e este espaço faz-se através de uma porta: 

 “(...) que no llega al techo (porque no es una puerta), al igual que la pared 
que permite que el techo pase y el aire fluya entre estos dos espacios 
contiguos y diferentes. Esto también provoca curiosidad e inquietud al 
impedir que se perciba desde abajo el espacio superior en continuidad, 
aunque sí se intuya.”86 

O percurso pela casa-estúdio faz-se de forma ascendente, desde a zona mais 
pública até à zona mais privada, começa-se pelo átrio e pelo salão-
biblioteca, passa-se pela zona dos quartos e, por último, sobe-se até ao 
espaço mais íntimo e enigmático: o terraço-açoteia. Originalmente tinha um 
varandim que permitia comtemplar o jardim, no entanto, ao longo do tempo 
Barragán foi alterando este espaço, encerrando-o com altos muros onde 
experimentou diferentes cores e texturas. O terraço abre-se para o céu: 

“O terceiro recinto é o terraço aberto sobre a biblioteca, eco invertido 

desta, um local que parece convocar outras presenças, onde apenas a 

escrita passageira das sombras nas suas paredes dá conta do tempo que, em 

seu redor, trabalha afanosamente nas minúsculas e pequenas tarefas que 

parecem pertencer a outra realidade, uma realidade prolixa e belicosa, 

prosaica e austera, de que, ao longo da sua vida, Luis Barragán foi, ao 

mesmo tempo, o grande povoador e o grande ausente.”87 

O muro, elemento fundamental em que Barragán baseia a sua arquitetura, 
tem, na casa-estúdio, significante importância, autonomia e dignidade. 
Barragán utiliza-o como um firme contorno de cada espaço habitado. “O 
muro é o limite que no final estabelece todo um cosmos.”88 Durante a 
construção das suas obras, Barragán tem por hábito fazer alterações de 
projeto, deitando paredes abaixo, construindo outras e mudando as suas 
cores e texturas, “pois as cores não aparecem nas suas obras até que o

                                                
86 BARBARIN, Antonio Ruiz -  op. cit., pág. 113. 
87 PALOMAR, Juan citado por TEIXEIRA, José de Monterroso - op. cit., pág. 30. 
88 BARBARIN, Antonio Ruiz -  op. cit., pág. 245. 



     
 

     
 

[Figura 24] Fotografias do terraço-açoteia ao longo do tempo. 
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espaço esteja”89. A cor acrescentar o “toque de magia”, enriquece o espaço 
prévio e expressa o seu estado de espírito. Barragán, a respeito da cor, 
afirma: 

 “A cor serve para alargar ou diminuir um espaço, mas também consegue 
acrescentar um toque de magia, precioso em qualquer local. Geralmente 
defino a cor quando o espaço está já construído. Nessa altura, visito 
frequentemente o local, a diferentes horas do dia, e começo a “imaginar a 
cor”, a criar as cores, mesmo as mais loucas e incríveis. (...) 
Posteriormente, num pedaço de papel grande, peço ao mestre pintor que 
obtenha essas cores para depois eu colocar os papéis sobre as paredes 
incolores. Deixo-os vários dias, mudo-os e comparo-os com as outras 
paredes e, por fim, seleciono a que mais gosto.”90 

A composição final dos vários muros de diferentes cores e texturas, 
linguagem que resulta da síntese entre o moderno e o tradicional, torna-se 
um manifesto de arquitetura para a cultura mundial. Barragán, na sua 
arquitetura, incorpora de forma muito pessoal “sistemas formais modernos 
como o neoplasticismo, o surrealismo e o cubismo, sempre atentos aos 
valores regionalistas mexicanos”91. Apesar da sua arquitetura ser encerrada 
em si mesma, Barragán estuda e analisa o mundo exterior de forma a 
configurar a sua maneira de ser e de estar, criando um jogo de relações 
interior-exterior, que acaba por não renegar este mundo exterior. Barragán 
construía, assim, “verdades nuas”, sem excessos desnecessários e sem 
intenção de transcendência externa: 

“Es una obra sin voluntad de ser protagonista de nada (…); es un espacio 
cómplice, una arquitectura que nace para acompañar, no para imponerse. 
Tampoco es una arquitectura para ser observada, alabada o estudiada, sino 
simplemente para ser habitada. Es un espacio creado con la sombra, con el 
resguardo, con el confort ambiental que escenifica la presencia del espacio 
en silencio. El enigma está servido.”92 

  

                                                
89 Ibid., pág. 225. 
90 BARRAGÁN, Luis citado por TEIXEIRA, José de Monterroso - op. cit., pág. 31. 
91 BARBARIN, Antonio Ruiz -  op. cit., pág. 249. 
92 Ibid., pág. 117. 



 

 
 

[Figura 25] Casa em Moledo, Portugal, 1991/1998 
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Sobre Eduardo Souto de Moura 

Eduardo Souto de Moura é um dos arquitetos reconhecidos no panorama 
internacional atual e, sem dúvida, um dos mais importantes arquitetos 
contemporâneos portugueses. A sua arquitetura revela-se serena resultante 
de um percurso individual único. Na sua obra são notáveis o rigor e a 
nitidez precisa com que projeta, manipulando os materiais de forma lógica, 
decidida e poética. A sua arquitetura é de carácter racional, marcada pela 
sobriedade e serenidade dos espaços. 

Recebe influências da arquitetura moderna internacional, em particular da 
arquitetura racionalista de Mies van der Rohe, que se caracteriza pela 
clareza e sofisticação. A linguagem da arquitetura moderna proporcionou, a 
Souto de Moura, princípios e ferramentas de trabalho, ajudando-o a 
encontrar formas, programas e sistemas construtivos mais adequados para a 
sua arquitetura. Influenciada pela arquitetura tradicional portuguesa e pela 
arquitetura de Fernando Távora e Siza Vieira, a sua arquitetura alcança o 
equilíbrio entre tradição e modernidade, o “equilíbrio entre as necessidades 
funcionais, tecnológicas ou materiais da arquitetura contemporânea e o 
conhecimento dos meios e técnicas locais mais eficientes para a resolução 
de problemas específicos de cada ambiente”93. Souto de Moura importa, 
também, para a sua arquitetura a presença do passado: 

“(...) dando origem a uma realidade cujo fascínio está na infinita variedade 
das correspondências possíveis, nas alusões próximas e distantes, nas 
importações e nas miscigenações delas derivadas, obrigando-nos a 
confrontar-nos com a diferença ou mesmo com o exotismo.”94 

Na arquitetura de Souto de Moura, a evocação da arquitetura do passado 
“passa necessariamente pela abstração como um modo de pensar – como 
um modo de ver – e como resultado final”95, abstração que se transforma em 
proporção e geometria. A ruína, tornada abstrata pelo tempo e pela ação da 
natureza, é muitas vezes integrada na sua obra, aceitando e incorporando a 

                                                
93 MOURA,	Eduardo Souto, entrevistado por CASTRO, Luis Rojo - La Invención de Problemas. Eduardo Souto 
de Moura. El Croquis. 124, 2005,  pág. 20. 
94 MACHADO, Carlos - Eduardo Souto de Moura: concursos, 1979-2010. Porto, FAUP, 2011, pág. 36. 
95 Ibid., pág. 37. 



 

arquitetura moderna. “A ruína é um traço anterior, um vestígio, a marca de 
ação prévia que assegura a continuidade com o novo.”96 

Tal como a ruína, também o muro tem elevada importância na sua 
arquitetura, funcionando como um elemento que fortalece a sua ligação com 
a natureza. Os muros geram coerência e organizam as composições, 
possibilitando jogos de luz, sombra e transparência. Estabelecem limites e 
criam relações singulares entre espaços interiores e exteriores: 

“Muros que se transformam em paredes que circundam casas – muros de 

pátios e muros de suporte, superfícies aparentemente neutras que vibram na 

relação intensa que estabelecem com a topografia e com a natureza. Muros 

que parecem querer constituir-se como a única figuração possível, como se 

a continuidade das formas e dos espaços, nas suas múltiplas dimensões e 

escalas, nas suas uniformidades e fraturas, predominasse sobre tudo o 

resto.”97 

Souto de Moura encontra na arquitetura de Mies o interesse pela 
contraposição entre geometria e natureza. Nas suas obras modifica, muitas 
vezes, a topografia dos terrenos para que possam receber novos elementos, 
mantendo a continuidade da paisagem natural, criando, deste modo, um 
equilíbrio perfeito entre o natural e o artificial. A sua arquitetura aparece 
como resposta a um sítio e a um programa específico, a adequação da forma 
encontrada transforma-a numa “forma que só podia ser aquela”, numa 
“forma necessária”98. Souto de Moura utiliza, tal como Luis Barragán, 
materiais regionais e técnicas tradicionais que se integram como se fizessem 
parte do lugar e da cultura local: 

“Uma utilização da tecnologia tradicional deduzida da diversidade do 
sistema produtivo mas sem o aceitar passivamente, resgatando processos 
ancestrais no fabrico de tijoleiras cerâmicas, utilizando os últimos 
pedreiros em extensos muros de extraordinária beleza que por sua vez 
sustentam coberturas impermeabilizadas pelos sistemas mais recentes onde 

                                                
96 CASTRO, Luis Rojo - op. cit., pag. 20. 
97 MACHADO, Carlos - op. cit., pág. 42. 
98 Ibid., pág. 43. 
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se encontram, programaticamente expostas, as máquinas que ventilam o 
edifício e controlam a temperatura interior.”99 

A arquitetura de Souto de Moura surge como solução a problemas 
concretos, como reflexão disciplinar e como discurso de arquitetura. Produz 
espaços equilibrados e naturalmente belos, resultado de um “domínio da 
forma ou de uma técnica bem desenvolvida”100. A linguagem arquitetónica 
de Souto de Moura é distinta e particular, levando-o a criar obras 
inconfundíveis, muito parecidas entre si sem temer que a continuidade da 
aparência das suas formas comprometa a singularidade de cada uma. A 
identidade de cada edifício é garantida e intensificada pela especificidade de 
cada detalhe. A sua arquitetura é, sem dúvida, convincente. 

  

                                                
99 Ibid., pág. 41. 
100 BAEZA, Alberto Campo - Eduardo Souto de Moura: concursos, 1979-2010. Porto, FAUP, 2011, pág. 31. 



 

 
 

 
 

[Figura 26] Planta e fotografia aérea das Casas Pátio. 
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Casas Pátio, Eduardo Souto de Moura, Portugal, 1994 

As casas pátio de Matosinhos, são um bom exemplo do que veio a ser a 
abordagem doméstica das casas unifamiliares de Souto de Moura, que se 
caracteriza pela combinação de coberturas planas em betão, com grandes 
superfícies envidraçadas de caixilharia de aço e com muros de pedra 
tradicionais. Souto de Moura alcança uma certa consistência e controlo 
trabalhando com este tipo de casas: 

“Dei importância à adaptação ao sítio, ao lugar e ao longo dos anos 
desenvolvi um tipo de casa, com um piso só, muito adaptado ao terreno e 
aos seus limites – que em Portugal se marcam sempre com muros –. 
Considerava que esses muros faziam parte da construção, que não deviam 
ser marginalizados, deixados fora. Daí a tipografia da casa pátio me 
interessar tanto, com a sua vontade de incluir os muros periféricos dentro 
da construção.”101 

Sem dúvida, este conjunto de moradias térreas, de carácter racionalista, 
segue o princípio neoplástico miesiano da casa-pátio. Trata-se de um 
loteamento regular com habitações em banda divididas por muros com 
altura semelhante à das construções que funcionam como elementos 
estruturais. Pode, também, sentir-se a influência tradicional portuguesa 
presente nas escadas e nos muros de pedra que rodeiam as casas. 

O terreno em que este complexo foi construído pertencia a uma casa 
aristocrática, que, juntamente com o seu belo jardim, constituía uma 
propriedade destinada à organização de festas e celebrações. O seu horto foi 
dividido por uma rua, resultando em duas partes: uma triangular e uma 
trapezoidal. O trapézio foi separado em nove lotes de limites paralelos. O 
conjunto é, então, composto por dez habitações com jardim, nove das 
habitações são semelhantes e uma, a que fica na parte triangular do terreno, 
é exceção. Das nove casas idênticas, cinco têm piscina e anexos ao fundo do 
jardim, criando dois grupos de lotes diferentes que se apresentam 
desencontrados, não obstante, pode observar-se a continuidade das nove 
coberturas. 
                                                
101 MOURA,	Eduardo Souto, entrevistado por CASTRO, Luis Rojo - La Naturalidad de las Cosas. Eduardo Souto 
de Moura. El Croquis. 124, 2005,  pág. 6. 



     
 

     
 

     
 

[Figura 27] Fotografias das Casas Pátio. 
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Para além dos muros, também os pátios são um elemento fundamental 
nestas habitações, permitindo, acima de tudo, iluminar divisórias com luz 
natural. Pátios que são “pátios-jardim, onde a vegetação ultrapassa os 
muros, fundindo-se com os jardins e campos vizinhos”102. Quando se passa 
o portão de uma das casas o silencioso pátio-jardim conduz-nos calmante 
até ao átrio de entrada, iluminando-o. O átrio permite o acesso ao espaço 
mais privado da casa – a zona dos quartos – e ao corredor que distribui para 
as zonas comuns e para o pátio central. Este pátio, por sua vez, permite a 
entrada de luz para três quartos. No final do corredor encontramos um 
espaço amplo, onde a sala e a cozinha são divididas por um muro que 
organiza simultaneamente o espaço interior e o espaço exterior. Estas zonas 
comuns abrem-se para o jardim através de grandes portas envidraçadas. 

Souto de Moura desenha um complexo que se integra no desenho da 
paisagem, criando várias relações com o lugar onde diversos mundos e 
épocas convivem. Os muros de pedra exteriores escondem o interior íntimo 
das habitações. Uma vez passado o portão de entrada tudo é absorvido, reina 
o silêncio, a riqueza e a simplicidade dos espaços. O detalhe e rigor com que 
as casas são projetadas traduzem o empenho e carinho com que foram 
desenhadas. Souto de Moura cria, assim, uma aparência de equilíbrio, uma 
imagem de naturalidade: 

 “Este lugar, vestido com muros e árvores, manterá a sua identidade.”103 

  

                                                
102 MOURA,	Eduardo Souto - Casas pátio en Matosinhos. Eduardo Souto de Moura. El Croquis. 124, 2005, pág. 
62. 
103 Ibid., pág. 62. 
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Considerações sobre as obras de referência 

O estudo das três obras serve, de certa forma, para apreender alguma 
informação, resultante da interpretação das respostas destes três arquitetos a 
condicionantes distintas, assim como, da análise das prioridades projetuais 
de cada um. Assim sendo, foram selecionados alguns conceitos chave das 
suas arquiteturas para que sirvam de referência para o processo de projeto. 

O muro, componente com relevância nas três obras estudadas, torna-se o 
elemento chave de coesão das várias entidades projetuais das quatro 
habitações em Espessandes. Na arquitetura de Barragán o muro ganha 
autonomia e importância, nas casas de Souto de Moura cria uma relação 
consistente entre espaço exterior e interior e na obra de Mies divide e 
organiza o espaço de forma singular e equilibrada. É esta a aproximação ao 
muro que se pretende no projeto, para que se atinja uma coerência e 
organização de composição com forte ligação com o lugar. O muro torna-se, 
por vezes, autónomo, criando diferentes relações, ora de dependência ora de 
independência, com a composição geral. É independente e, ao mesmo 
tempo, integrante da arquitetura, relacionando-se profundamente com o 
espaço que delimita ou divide. Rege-se por uma linguagem abstrata que 
pode ter por base, por exemplo, uma direção, um contraste ou uma 
distância. Muitas vezes consegue comunicar diretamente com o sujeito que 
percorre o espaço, assumindo, assim, um papel sensível à perspetiva 
humana, distanciando-se de uma escala global. 

Em seguida pode destacar-se a dicotomia interior-exterior, Mies concede a 
cada espaço interior um exterior que o complementa, muitas vezes repleto 
de vegetação nativa, criando uma forte relação entre a forma construída e a 
envolvente natural. A vegetação tem, também, importante papel na 
delimitação do espaço na arquitetura de Barragán, é muitas vezes tratada de 
forma desordenada a fim de alcançar um aspeto mais selvagem. Souto de 
Moura mostra igualmente interesse na contraposição natural-construído, 
conseguindo alcançar um equilíbrio entre natureza e geometria, dando à 
paisagem uma continuidade natural. Com as mesmas intenções, utiliza-se 
vegetação nativa da região nas várias zonas exteriores no projeto das



 
 

     
 

[Figura 28] Pavilhão de Barcelona, Casas Pátio e Casa-Estúdio. 
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habitações, para ajudar a organizar e delimitar o espaço, de forma a criar 
privacidade e proteção solar e para que o projeto se encontre em coerência 
com a paisagem natural envolvente. Também aqui os muros têm relevante 
importância no que diz respeito ao prolongamento da construção para o 
exterior, como uma ideia de progressão de interioridade para exterioridade, 
ou como uma exterioridade que se quer mais interior. 

Torna-se, também, importante referir o equilíbrio entre o tradicional e o 
moderno conseguido na arquitetura de Souto de Moura e de Barragán. Os 
dois arquitetos utilizam materiais e técnicas regionais, de forma a integrar 
eficientemente cada obra no seu respetivo ambiente. Da mesma forma, 
procurou-se incorporar o projeto em Espessandes, prevendo-se a utilização 
de mão de obra e matérias primas locais, criando um loteamento que se 
integra na paisagem onde diferentes épocas convivem. Para além disso, 
tende-se a desenvolver uma ideia de espaço exterior comum protegido, para 
onde se abrem vãos, que sempre esteve muito presente nas casas 
tradicionais nortenhas. 

Pode, também, salientar-se a serenidade proporcionada pelos muros 
envolventes do projeto, tal como acontece na Casa-Estúdio e nas Casas 
Pátio, que se tornam refúgios camuflados, onde tudo é absorvido e só o 
silêncio prevalece. Os muros contribuem para que se criem diversos 
ambientes tendo por base a diferenciação sonora, cromática e textural. Na 
obra de Barragán a cor que é utilizada nos muros torna-se essencial para a 
definição de cada espaço. Nas casas de Souto de Moura e no pavilhão de 
Mies os muros, por oposição aos grandes planos envidraçados, revelam-se 
imprescindíveis na determinação de cada ambiente. No projeto de 
Espessandes este jogo entre muros e planos de vidro permite uma leitura 
clara e equilibrada de planos que por vezes fazem desvanecer a noção de 
limite e outras vezes delimitam fortemente o espaço. 
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3 – Projeto  

“Projetar, planear, desenhar, devem significar apenas 
encontrar a forma justa, a forma correcta, a forma que 
realiza com eficiência e beleza a síntese entre o necessário 
e o possível, tendo em atenção que essa forma vai ter uma 
vida, vai construir circunstância.”104 

Como conclusão do processo projetual e como resposta 
concreta ao problema e programa específicos colocados, o 
projeto final é devidamente exposto neste capítulo. O projeto 
é apresentado através de uma descrição escrita, de desenhos 
técnicos referentes ao conjunto do loteamento, à habitação 
tipo e aos pormenores pertinentes, assim como, de imagens 
tridimensionais. 



 

 
 

 
 

 
 

[Figura 29] Imagens 3D. a] vista a partir da rua b] entrada do lote c] sala de estar. 
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O projeto visitado 

Percorrendo a rua de Espessandes, onde o verde e o granito perduram, 
encontra-se um loteamento de quatro habitações camuflado por altos muros, 
igualmente de granito. Podem distinguir-se quatro cores distintas, cada uma 
correspondente à entrada de cada parcela [Figura 29a]. Passando o portão de 
entrada, sente-se um ambiente protegido pelos muros envolventes, prevalece 
o sossego e a cor [Figura 29b]. O passadiço, que se encontra sobre a rampa 
de acesso à garagem, indica o percurso até à porta de entrada. O piso térreo 
da habitação nasce sobre uma laje que por sua vez pousa levemente no 
terreno. Este plano horizontal cria uma varanda, protegida por uma pala, ao 
longo de todo o alçado frontal, permitindo o acesso à zona exterior traseira 
do lote. 104 

A entrada na habitação faz-se segundo um eixo paralelo ao muro de divisão 
de parcelas. O espaço torna-se progressivamente mais íntimo, deste o portão 
de entrada até ao pátio privado da suite.  Na zona de entrada torna-se 
percetível a divisão entre a zona comum da casa, do lado esquerdo, e o 
percurso axial, até à zona privada, marcado por uma claraboia e por um 
armário-estante em todo o seu comprimento. Esta divisão é organizada pela 
casa de banho de serviço que funciona como uma ilha. A sala de estar abre-
se para o exterior através de dois grandes planos de vidro opostos, podendo, 
desta forma, contemplar-se, entre muros, a zona frontal da casa e, a uma 
cota ligeiramente superior, a zona exterior central do lote onde o jardim e a 
piscina se encontram [Figura 29c]. A sala e a cozinha são contínuas, de 
planta livre, à exceção de um muro que marca a sua separação parcial. A 
cozinha conta com uma janela a poente que dá para a zona de refeições 
exterior e abre-se totalmente a sul, permitindo a passagem [Figura 30a]. Um 
segundo muro, onde se instala o fogão de sala, divide a sala de estar da 
escada que dá acesso ao piso inferior. 

O armário-estante, anteriormente referido, conduz o percurso pelo corredor, 
variando conforme a divisão que apoia. Começa por servir a zona de entrada 

                                                
104 TÁVORA, Fernando – Da Organização do Espaço. 8ª edição, Porto, FAUP Publicações, 2008, pág. 74.	



 
 

 
 

 
 

[Figura 30] Imagens 3D. a] zona de refeições exterior b] casa de banho da suite c] escritório. 
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com três armários, de seguida, na zona da sala, mantendo a mesma métrica, 
converte-se em estante com um grande nicho central. Entra-se na zona mais 
privada da casa, do lado esquerdo encontra-se a casa de banho comum 
completa. Aqui, as variações do armário-estante são marcadas pelas portas 
dos três quartos. Os dois primeiros quartos, com armários embutidos, 
abrem-se para o exterior, a poente, através de uma janela que permite 
contemplar o jardim central e a piscina. A suite, por sua vez, contém duas 
aberturas, uma janela, igualmente virada a poente, e uma janela de portas de 
correr que dá para um pátio privado a norte. A sua casa de banho, que se 
encontra no alinhamento do corredor, abre-se, também, para esse pátio, 
sendo a sua privacidade assegurada por um muro [Figura 30b]. 

No piso inferior, do lado esquerdo da escada, faz-se o acesso à garagem, ao 
escritório e à lavandaria. A garagem conta com área suficiente para três 
carros. O escritório e a lavandaria abrem-se para um pátio exterior, 
demarcado pelos mesmos muros que delimitam a vista a partir da sala de 
estar [Figura 30c]. A lavandaria conta, ainda, com uma pequena zona, 
visualmente protegida, destinada à secagem de roupa. Do lado direito da 
escada de acesso a este piso, encontra-se um segundo pátio que permite, 
através de uma escada exterior, o acesso à piscina e ao jardim central 
[Figura 31a]. Situam-se, também, aqui, a casa de banho e o chuveiro de 
apoio à piscina. Por último, encontra-se a sala polivalente, iluminada pelo 
segundo pátio, através de duas grandes janelas. 

Percorre-se a casa de volta ao portão de entrada pelo exterior, subindo a 
escada e atravessando o jardim pelo caminho de granito [Figura 32 e 33]. 
Avista-se a piscina, de seguida a sala de estar, contorna-se a cozinha, 
percorre-se a varanda frontal e está-se, novamente, no passadiço de entrada. 
Bate-se o portão, voltando à estrada. 

  



 

 
 

 
 

 
 

[Figura 31] Imagens 3D. a] pátio de acesso à piscina b] sala de estar c] vista para o pátio frontal. 
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[Figura 32] Imagens 3D. a] pátio frontal b, c] vistas do exterior para a sala de estar. 



 

 
 

 
 

 
 

[Figura 33] Imagens 3D. Vistas a partir do jardim central da habitação. 
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Corte transversal F-F'. Escala 1:50.[Desenho 11] 
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Considerações finais 

“Começar 
1 – Ver pela primeira vez os postes cravados no terreno segundo o risco 
imaginado. Corrigi-lo porventura. 
2 – Ver pela primeira vez o projeto no solo, a fundação materializada – o 
mesmo e o oposto das ruínas de Pompeia. 
3 – Ver pela primeira vez os muros elevados até à cota desejada. Sentir-me 
dentro e olhar de longe. Percorrer o terreno, experimentando a sucessão de 
fragmentos de um corpo inteiro presente na memória. Ver a matéria que me 
envolve e olhar para além dela, encontrar a relação entre os vãos e o que 
revelam. Entrar na porta inexistente desde este ângulo ou de aquele. 
Imaginar num ápice um dia de vida numa casa, não ignorando os encontros e 
os desencontros, os prazeres e as dores, a fadiga e a energia, o tédio aceite e o 
entusiasmo, os encantamentos e as indiferenças que os irão habitar. 
4 – Percorrer, meses mais tarde, os espaços cobertos e os abertos. Apreciar a 
densidade, os alinhamentos e as rupturas e a luz que amarra e que liberta ao 
sabor dos tempos. 
5 – Revestir, colorir, apalpar, ajustar a abertura das pálpebras e conter a 
inquietação dos olhos, abrir os ouvidos aos ruídos e aos silêncios, sentir o odor 
e o gosto sem origem dos espaços. 
Ensaiar e poder corrigir sem limite. 
6 – Voar e aperceber-me de que tudo o que a vista alcança pertence àquele 
corpo – e simultaneamente que ele é possuído por tudo. O contrário de um 
intruso. 
Incluir o que não se vê e o que já não se vê. 

Acabar 
Uma palavra imprecisa, uma espécie de erro de tradução, a substituir pela 
palavra começar.” 105 

O exercício projetual da dissertação permitiu a aproximação a uma realidade 
profissional. O contacto com o cliente tornou-se crucial para o 
desenvolvimento do projeto. Deste modo, a dissertação converte-se numa 
ponte importante entre o mundo académico e o mundo da prática 
arquitetónica, principalmente pela necessidade de adaptação às exigências 
regulamentares e sociais de um contexto real. 

Seguramente, a atenção dada às circunstâncias de implantação, aos vários 
requisitos regulamentares e ao estudo dos três casos práticos possibilitou 

                                                
105 SIZA, Álvaro - 01 textos. Porto, Civilização Editora, 2009, pág. 365, 366.	



 

ultrapassar as variadas dificuldades projetuais, permitindo dar resposta, de 
forma concreta, ao problema em questão. O estudo, em particular, do muro, 
tornou-se relevante na medida em que induziu a construção de um 
pensamento que se traduziu numa linguagem formal clara de projeto. 

Depois de um processo projetual, que raramente é linear, chega-se a uma 
solução final. Sendo aceite pelo cliente e não havendo constrangimentos, o 
projeto será construído. Espera-se, então, a obra, a última fase deste longo 
processo, que se prevê, igualmente, complexa e didática. 
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c] Forgemind ArchiMedia em Flickr - Casa Luis Barragán, fevereiro, 2011. Disponível em: 
https://www.flickr.com/photos/eager/with/5447204569/. 

[Figura 29, 30, 31, 32, 33] Produto da autora.  
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Anexos 

Planta síntese referente ao alvará de loteamento. 



  



LOTE 2LOTE 1
LOTE 3 LOTE 4

1G/H - C. = 149.870

1H - C.S. = 152.770
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Planta de síntese referente ao alvará de loteamento. Escala 1:500.[Anexo] 
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