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A presente dissertação encontra-se redigida ao abrigo do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990.

Todas as imagens e desenhos apresentados nesta dissertação foram redimensionados, cortados e editados pelo autor da dissertação, e têm a 
respectiva referência no índice iconográfico.

As citações transcritas  no corpo de texto foram traduzidas pela autora da dissertação e transcritas em português ao abrigo do acordo referido, 
de maneira a permitir uma leitura fluída e uniforme.

Ao longo da dissertação existem páginas desdobráveis, que foram colocadas nessa disposição, de maneira a permitir o enquadramento de dese-
nhos de maior formato, e, de maneira a garantir a leitura de mesmas imagens em páginas diferentes.



"Admiro os poetas. O que eles dizem com duas palavras, a gente 
tem que exprimir com milhares de tijolos." 1

Dezembro, 1973

1. Vilanova Artigas, "Vilanova Artigas", São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1994. P. 9. 



Há gente que é diferente

Há gente que tem encanto no olhar

Sentir sem igual

Inquietação na alma

Essa gente que acha que tudo pode ser…

Diferente.

Que nada é o que é

Que o que se vê se pode olhar

Que isso é também aquilo e pode ser…

Pode fazer ser aquilo outro…

Dessa gente que faz

Que olha

Que modifica

Que acredita

Que inventa

Que cria…

Para os criativos. 2

2.  Poema escrito pela mãe da autora.
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RESUMO

A presente dissertação aproveita a oportunidade de, 
num contexto académico, fazer uma aproximação a 
uma situação real, para uma cliente concreta, tendo 
como objectivo o desenvolvimento de um projecto 
para uma estrutura residencial para seniores na Quinta 
da Senhora do Monte situada na freguesia de Pedroso 
e Seixezelo, pertencente ao concelho de Vila Nova de 
Gaia. 

O trabalho encontra-se estruturado em quatro capítu-
los que reúnem um conjunto de referências, leituras, 
tentativas, aproximações e recuos, assim como, situa-
ções e relações que resultam de um cruzamento en-
tre as vontades da requerente, o lugar e as motivações 
pessoais, procurando contextualizar o leitor acerca do 
que o rodeia e permitindo gerar uma base teórica que 
sustente a prática projectual. 

Por fim, o tema da dissertação evolui em traço e dese-
nho, culminando com a apresentação da proposta final.
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ABSTRACT

The present dissertation takes advantage of the oppor-
tunity, in an academic context, to approach a real situa-
tion for a concrete client, with the objective of develo-
ping a project for a residential structure for seniors in 
Quinta da Senhora do Monte located in the parish of 
Pedroso and Seixezelo, belonging to the municipality 
of Vila Nova de Gaia.

The work is structured in four chapters that combine 
a set of references, readings, attempts, approximations 
and retreats, as well as situations and relationships that 
result from a interlacement between the applicant's 
wishes, place and personal motivations, seeking to 
contextualize the reader about what surrounds it and 
allowing to generate a theoretical basis that supports 
the projectual practice.

Finally, the theme of the dissertation evolves in trace 
and drawing, culminating in the presentation of the 
final proposal.
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NOTA INTRODUTÓRIA

Neste momento de realização da dissertação para finalização do mestrado em arquitectura, a escolha do tema é sempre 
um assunto delicado. Há uma necessidade de reflexão sobre o percurso académico e sobre as ferramentas adquiridas 
que estarão presentes na vida activa enquanto arquitecta. A escolha de uma dissertação de natureza prática parte desta 
reflexão. A realização de um projecto torna-se uma prioridade, encarando-se como um último exercício antes de se 
deixar a faculdade de forma a consolidar o conhecimento adquirido.

A presente dissertação pretende, assim, desenvolver um projecto o mais próximo possível da prática profissional, ma-
terializando-se num contexto real. O tema de trabalho surge através do pedido da Sra. Dona Isabel Ferreira, amiga 
de família e proprietária da Quinta da Senhora do Monte, localizada em Vendas de Cima, Pedroso, concelho de Vila 
Nova de Gaia. Pretende-se o desenvolvimento de um uma estrutura residencial para seniores composta por residências 
assistidas. Esta escolha partiu de uma inquietação pessoal por parte da Dona Isabel, relacionada com a vontade de 
transformar a propriedade em residências para seniores. Por tal, o objecto central de estudo é o projecto de uma estru-
tura residencial sénior, desenvolvida através de residências assistidas. E, como caso de estudo da dissertação, a Quinta 
da Senhora do Monte. O conhecimento da circunstância e a relação com os clientes desencadearam a encomenda de 
um projecto mais abrangente, com valências programáticas complementares, uma clínica de saúde privada. O objec-
tivo deste trabalho centra-se assim, numa proposta de intervenção para uma estrutura residencial sénior, desenvolvida 
através de residências assistidas na Quinta da Senhora do Monte, bem como, na reabilitação e reconversão das estru-
turas existentes tornando-as parte integrante do novo programa.

A dissertação está dividida em quatro partes - contexto e condição, reflexão, clímax e dissolução, que se pretende que 
simulem e reflictam o processo de projecto. No primeiro capítulo, exploramos o momento inicial de reconhecimento 
e análise ao sítio, no qual é apresentado o contexto e as condições das estruturas preexistentes, o levantamento destas, 
o desenvolvimento do novo programa funcional e de uma possível postura de intervenção adequados ao caso de estu-
do. O segundo capítulo dá lugar a uma reflexão em que propomos um exercício de pensamento crítico sobre alguns 
temas que se mostraram mais pertinentes no desenvolvimento do projecto. De certa forma, vemos o terceiro capítulo, 
como a resposta teórica a estas inquietações para assim, num último momento, o quarto e último capítulo, culminar 
na apresentação da proposta em desenho, enquanto manifestação de uma postura concreta, desenvolvida ao longo da 
reflexão e do processo de projecto. Pretendemos que este capítulo final não fosse o único momento de exposição dos 
elementos de projecto mas que, por outro lado, estes pudessem disseminar e acompanhar a dissertação, sempre que se 
considerou pertinente. Sem embargo, o maior contributo da presente dissertação residirá na promoção da reflexão e 
discussão deste tema, de forma a que se possam gerar novas formas de pensar e fazer a habitação sénior, sempre com 
vista à promoção da qualidade de vida dos nossos seniores, conduzindo a soluções em que impere o carácter residencial 
sobre o institucional, criando verdadeiros ambientes de vida em comunidade mas sem perder aspectos da identidade 
pessoal de cada pessoa sénior. Acreditamos que o processo de sensibilização da população, em geral, e dos arquitectos 
em particular, é fundamental para que todos tenhamos consciência do importante papel que esta transformação exer-
cerá na resolução da crise de identidade que assola, na maioria das vezes, o cidadão que atinge a idade sénior. 
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O DESAFIO

conversas

O tema de trabalho surge através do convite da Sra. 
Dona Isabel Ferreira. Amiga de família e proprietária 
da Quinta da Senhora do Monte sabendo que me 
aproximava do fim dos estudos, atenciosamente me 
propôs este desafio. A Quinta, definida dentro de uma 
área específica de dois hectares, situa-se no lugar de 
Vendas de Cima, Pedroso, freguesia que se localiza a 
norte de Portugal, sendo uma das mais extensas do 
concelho de Vila Nova de Gaia. E aquando da nova 
reorganização administrativa, no ano 2013, através da 
união de várias freguesias do concelho, transformou-
-se em freguesia de Pedroso e Seixezelo. 

O lugar envolvente, mais especificamente, o que 
confronta a entrada sul e principal da quinta, dispõe 
de um largo que integra a Capela da Senhora do 
Monte, e cinco cruzeiros. Este largo, a capela e os 
cruzeiros, ocupam uma posição dominante enquanto 
peça inusitada do espaço público e como referencial 
urbanístico. Por outro lado, no confronto oeste com 
a quinta, a paisagem é dominada pela passagem da 
autoestrada A1. 

Trata-se de um conjunto de casas de lavoura, inseridas  
numa Quinta Urbana1. No agrupamento dos volu-
mes conseguem-se distinguir, facilmente, a Casa dos 
Antigos Caseiros, caracterizada pelo aspecto rudimen-
tar que a construção transmite; a antiga Casa Prin-
cipal, de grandes dimensões, melhores acabamentos 
construtivos e acesso directo à rua. E, ainda, um outro 

volume, que cumpria a função de estábulo para os 
animais e armazém. Após recente intervenção trans-
formou-se em duas casas para arrendamento. 

A requerente pretende o desenvolvimento de um 
projecto de reabilitação e reconversão das estruturas 
preexistentes e a inserção de novas instalações para a 
aplicação das funções de estrutura residencial para se-
niores composta por residências autónomas assistidas. 

Esta escolha nasce de um sonho, já com alguns anos,  
da Dona Isabel partindo da ideia da necessidade de 
construção de uma estrutura residencial para seniores 
que se adeqúe às necessidades da sociedade contem-
porânea. Antigamente à mulher era-lhe atribuída 
a função de cuidadora da casa, das crianças e dos 
idosos. Hoje em dia é diferente, as famílias funcio-
nam e organizam-se de formas muito diferentes do 
antigamente. Vivemos uma época de exponencial 
evolução e transformação das dinâmicas familiares 
cujo ritmo acelerado deixa por vezes os elementos 
mais vulneráveis, como os idosos, desamparados. 
Assiste-se, também, a um número elevado de famílias 
que se encontram dispersas por Portugal ou emigradas 
e sem conseguirem um contacto sempre próximo dos 
seus idosos, obrigando a uma procura maior deste tipo 
de instituições. 

Hoje o Homem vive mais tempo e ser sénior não sig-
nifica necessariamente doente, acamado ou incapaz. 

1. "São unidades cadastrais autónomas, geralmente muradas e com acesso directo a partir da malha viária. Situam-se em contexto urbano consolidado 
ou em consolidação. Habitualmente as Quintas Urbanas preservam os elementos da sua composição original cujo conjunto obedece a um desenho pro-
gramado que integra a Casa principal de grande dimensão e de arquitectura erudita, construções anexas destinadas a arrumos, e um jardim que assume 
um papel central na cenografia envolvente à casa principal. O jardim é uma peça essencial na caracterização destas quintas pois é aí que se verifica com 
maior ênfase a representação dos modelos vigentes seja ao nível da composição formal – de inspiração barroca ou em alameda – ou do coberto vegetal 
recorrendo ao uso de arborização e flora exótica. Nas quintas urbanas de maior dimensão, para além deste conjunto principal, é possível reconhecer o 
modelo tradicional da quinta agrícola, que corresponde à utilização dos solos aráveis – vales – para fins agrícolas e a florestação das encostas topogra-
ficamente irregulares para evitar a erosão do solo, destinada a produção florestal."  Plano Director Municipal de Gaia. Relatório 2.10. Património 
Arquitectónico. Vila Nova de Gaia. GAIURB, 2007. P. 16.
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Actualmente o sénior é activo, é capaz, é homem de si 
mesmo e tem direito à sua individualidade e integrida-
de, enquanto pessoa singular ou casal. 

Este projecto pretende criar uma estrutura residencial 
que se distinga dos lares convencionais, oferecendo 
condições onde o sénior possa desenvolver as suas 
tarefas diárias em segurança e com assistência sem 
o retirar do modelo de vida que sempre conheceu, 
promovendo uma vida social activa, a mais próxima 
da normal e do espaço doméstico, e a protecção da sua 
individualidade, privacidade e autonomia. Um lugar 
onde lhe seja permitido viver com dignidade, privaci-
dade e opção de escolha. Procura-se a renovação das 
características positivas dos lares para pessoas idosas, 
reintroduzindo novas perspectivas funcionais, éticas e 
morais.

Este particular e estimulante tema, estrutura residen-
cial para seniores composto por residências autónomas 
assistidas, revela-se uma ideia pioneira em Portugal, 
única na zona norte e reforçada pelo desafio de se in-
serir num contexto singular, onde estruturas preexis-
tentes e novas devem formar um conjunto único. 
 
O projecto parte assim, impreterivelmente, de um 
reconhecimento físico, patrimonial e simbólico dos 
elementos presentes. Análise essencial para o desen-
volvimento de um processo criativo capaz de formular 
uma possibilidade de intervenção que ofereça, por um 

lado a reconversão das estruturas em situação de aban-
dono, assim como, a implantação da nova estrutura 
residencial. Pretende-se a atribuição de novas funções 
que procuram restituir ao lugar e ao património edifi-
cado o seu valor. 

Esta possibilidade de trabalhar um tema tão delicado 
a nível dos valores éticos e morais e da significação do 
habitar, assim como, exigente a nível legislativo e pro-
gramático e, também, a realização do meu primeiro 
contacto com um cliente que permitiu uma aproxi-
mação ao mundo das coisas reais, tornou, este desafio, 
motivo mais que suficiente para que se transformasse 
numa dissertação nesta fase de finalização de um ciclo 
e início de transição para o mundo profissional.
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1.

LOCALIZAÇÃO

contactos

PEDROSO E SEIXEZELOVILA NOVA DE GAIA PORTO

Fig. 1. Imagem satélite do mapa de Portugal em 2018, onde se destaca a localização da freguesia de Pedroso e Seixezelo e a Quinta da Senhora 
do Monte.
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2.

QUINTA DA SENHORA DO MONTE

Fig. 2. Imagem satélite do mapa de Portugal em 2018, onde se destaca a localização da Quinta da Senhora do Monte em relação à envolvente. 
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3.

Fig. 3. Largo da Capela da Senhora do Monte, Pedroso.
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VISITA AO LUGAR

contactos

Quando recordo a minha primeira visita ao Lugar, re-
vejo uma paisagem urbana marcada pela indefinição. 
Numa mistura das mais variadas realidades, é eviden-
te o crescimento de um panorama onde disseminaram 
construções com funções e escalas diversas. Noto o 
aglomerado de edifícios, sem aparente relação, que se 
definem essencialmente do confronto com os aciden-
tes topográficos, ruas ou caminhos. Esta descontrola-
da pulverização de construções não relacionadas leva a 
que habitações de escala doméstica vivam lado a lado 
com grandes fábricas, armazéns, edifícios de habitação 
plurifamiliar, grandes massas verdes de terreno, uma 
capela, um largo, casas devolutas, um viaduto mas, 
sobretudo, uma paisagem marcada pela grande linha 
que rasga o território impondo a sua presença, a au-
toestrada A1, uma das principais ligações do país que 
conecta as duas maiores cidades, Porto – Lisboa. 
No edificado presenciamos cérceas variáveis, e nas 
fachadas assistimos a uma diversidade de imagens 
que é complementada pelo emaranhado de cordas dos 
cabos eléctricos e de comunicação, mal afinados, mas 
que se atrevem a unir casas e espaços. Esta conjun-
tura associada à falta de um princípio organizador 
do traçado urbano, resulta numa forma de conjunto 
completamente aleatória, que não favorece as qualida-
des intrínsecas do território, sendo evidente o modo 
errático e arbitrário como se desenvolveu. De salientar 
que este panorama não é único do lugar em questão. 
É representativo do todo: da freguesia de Pedroso, 
construída por fragmentos, que se foram agruparam

com o tempo, e que vão desde a falta de uma lingua-
gem contínua à ausência de um ritmo regulador. Há 
um ballet perceptível dançado por piruetas ou curvas 
impossíveis para se chegar ao café, à igreja ou à casa 
do vizinho, e quem não o percebe não o pode dançar. 
Bem ou mal, este ballet é o que define Pedroso, com 
ritmos que se regem pelo Andante, nem muito rápido, 
nem muito lento, mas moderado. Um ballet que nun-
ca se repete em outro lugar, e em qualquer lugar está 
sempre repleto de novas improvisações. É preciso saber 
captar a sua beleza para se viver nela sem desesperar, e 
reconhecer que latente à freguesia de Pedroso continua 
a disponibilidade de transformação, apesar de nos 
interrogarmos sobre a evolução desse disseminar de 
construções não relacionadas e arbitrárias.

“Eu gosto de complexidade e contradição na arquitec-
tura. Não gosto da incoerência da arbitrariedade ou da 
arquitectura incompetente ou das preciosas complexida-
des pitorescas ou expressionistas.” 1

Mais do que ver é preciso saber olhar, com olhos e 
alma. A arquitectura, muito ou pouco significativa, é 
algo que se assume inevitavelmente como plano trans-
formador de paisagens e ambiências.

Haverá um encanto neste desencanto?

1. Robert Venturi, "Complexity and Contradiction in Architecture", New York: The Museum of Modern Art, 1971. P. 16 - trad. livre da autora
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ABRIR A PORTA

contactos

Enfrento o lugar com o meu corpo. As minhas pernas 
medem a largura da praça e a distância da capela da 
Senhora do Monte; deambulo de forma a respirar o 
espaço que me envolve; o meu olhar projecta, incons-
cientemente, o meu corpo sobre a fachada da casa, 
toco-lhe pelas molduras e seus contornos, sentindo 
o tamanho das entradas e saliências; o peso do meu 
corpo encontra-se com a massa da porta da casa e a 
minha mão impele-a a abrir; abrir a porta para entrar 
no escuro vazio que tem por detrás, e olhar com olhos 
de ver e alma de quem sente tudo o que aquele lugar 
tem para oferecer.     

"As experiências arquitectónicas autênticas consistem, 
pois, em, por exemplo, aproximar ou encarar um edi-
fício, mais do que a percepção formal de uma fachada; 
o ato de entrar, e não simplesmente o desenho visual da 
porta; olhar para dentro ou para fora através de uma 
janela, mais do que a própria janela como um objecto 
material; ou ocupar a esfera de calor mais que a chaminé 
como objecto de desenho visual." 2

Sente-se uma certa melancolia, um silêncio de 
tranquilidade enquanto se inala, ainda, o cheiro do 
passado. Encontro-me no piso térreo, a única parte 
da casa com acesso directo à rua. Ainda que poucas, 
abrem-se todas as portas e janelas para permitir que a 
luz nos acompanhe. É visível o descuido, contudo há 
uma beleza neste estado de repouso da casa, um certo 
mistério. 

Porém, a esperança sente-se no ar.  Percorremos as três 
divisões, toco em tudo, com olhos e mãos. O Sr. An-
tónio, o “faz tudo” da família da Dona Isabel e meu 
fiel companheiro nas longas tardes de levantamento 
à casa, alerta-me tanto para os perigos como para as 
relíquias esquecidas – cinco cubas de fermentação do 
vinho, várias pipas de madeira para guardar o bagaço, 
dois grandes lagares de pedra e uma mó. A divisão 
central une a rua ao terreno da quinta, um corredor 
em chão de terra, alto, profundo e escuro, com duas 
grandes portas posicionadas frente a frente. A partir 
da sala a Este conseguimos aceder à eira e ao canas-
tro, à casa dos caseiros e anexos. Já pela divisão Oeste 
chegamos ao antigo tanque de lavagem, uma garagem 
e a escadaria exterior principal de acesso à zona nobre 
da casa principal. No interior desta foram costuradas 
umas escadas de madeira, mas que não fazem parte do 
desenho original da casa. 

Será seguro?! De lanterna na mão, subimos. 
 
O contraste com as paredes de alvenaria não reboca-
das da cave é evidente. Aqui, as divisões exibem uma 
textura suave e limpa nas paredes e quando expostas 
à claridade da luz, após a abertura das várias janelas, 
percebemos que são rebocadas e pintadas de branco. 

Continuamos. Somos absorvidos pelas memórias do 
passado, com a presença dos móveis, livros, porcela-
nas, espelhos, quadros, candeeiros, objectos pessoais. 

2. Juhani Pallasmaa, "Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos" (trad. M. Puente e C. Muro), Barcelona: Gustavo Gili, 2015. P. 75 - 
trad. livre da autora
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Vou à descoberta das restantes divisões. O chão de 
madeira range à medida que caminho, descubro a 
cozinha, um antigo frigorífico, um fogão a lenha, 
panelas, copos e pratos, prateleiras com os panos 
debruados a ornamentar, mesa e cadeiras. Imita uma 
casa de bonecas esquecida e deixada exactamente 
como a última vez com que se brincou. 

Subimos ao sótão, não há muito a dizer. Uma grande e 
cansada estrutura de madeira, segura o velho telhado 
quadrangular e em cada água emergem quatro peque-
nas trapeiras. Apesar de já não o ser, disseram-me que 
outrora foi espaço de uma biblioteca.   

Desenho a casa para não me desorientar. 
Piso térreo - duas salas e um grande corredor transver-
sal ao centro; Primeiro piso, habitação – três divisões 
principais com frente à rua, três divisões interiores 
seguidas de um corredor longitudinal que une as duas 
entradas, Este e Oeste da casa. Viradas a norte, para 
o terreno da quinta, mais três divisões e o acesso ao 
sótão. 

Saímos para o exterior. 
À casa dos antigos caseiros e anexos não me é permi-
tido entrar, do lado de fora vêm-se as paredes rebo-
cadas, ombreiras de pedra e, mais recentemente, uns 
acrescentos de construção precária. 

Quanto ao interior, resta-me o imaginar. 

Devido ao terreno acidentado, condição particular do 
lugar, testemunham-se várias preexistências: muros de 
suporte em pedra que sustentam as diferentes cotas do 
terreno, dois poços de água, umas escadas de pedra e 
vários tipos de árvores e vegetação.

Ao reflectir, é curioso como não se vê, nem se sente a 
autoestrada. Alívio. Há sim algo naquele lugar, uma 
homogeneidade verde e transparência de informação 
dentro daqueles muros e vegetação, que contrasta com 
o caos exterior. 

Ao observar e respirar toda aquela imensidão natural 
verde somos envolvidos num ambiente onde reina a 
paz e a serenidade. Aqui, os limites visuais do caos da 
envolvente ao lugar, são substituídos pelos dois mais 
simples limites: céu e terra. 

“É preciso olhar mais para as coisas para elas serem mais 
do que aquilo que elas são.”  3   

Encontramo-nos num espaço com características par-
ticulares que terão influência directa e determinante 
na proposta do projecto.

Saímos para a rua. Fechamos a porta, permitindo que 
aquele lugar entre novamente num estado de dormên-
cia. 

3. Citação do Professor Manuel Botelho, convidado a participar na aula de Teoria 3, Porto, FAUP, 2016.
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O FUTURO TEM CORAÇÃO ANTIGO

em honra da memória

"Todo o espaço realmente habitado contém a essência do 
conceito de lar, porque nele se une a memória e a ima-
ginação, intensificando-se mutuamente. No terreno dos 
valores, formam um misto de memória e imagem, de tal 
modo que a casa não só vive quotidianamente, ao sugerir 
uma história ou ao contar a nossa própria história, mas, 
através dos sonhos, os lugares que habitamos impreg-
nam e conservam os tesouros do passado. Assim, a casa 
representa uma das principais formas de integração dos 
pensamentos, das recordações e dos sonhos da humanida-
de. Sem ela, o homem seria um disperso." 4

A casa principal da Quinta da Senhora do Monte, 
encontra-se somente habitada pelas recordações e me-
mórias de outrora, espelhadas nas fotografias expostas, 
nos livros empoeirados, nos móveis cobertos. Existe 
uma sensação de suspensão do tempo capaz de nos 
produzir uma tal emoção interior, uma força especial, 
real, tão intensa, quase palpável. O tempo é persisten-
te e resiste ao esquecimento, mesmo já não momentos 
havendo, deles ficou o que a memória quis. Talvez 
inventados, talvez vividos. 

É a história de uma casa, de memórias profundamente 
enraizadas que ficam na história do lugar, no percurso 
de vida de uma família. Este é o tempo da memória, 
da permanência. Da obra como elemento que realiza 
a passagem de um fundo testimonial. Compreender o 
significado do envelhecimento e da história, não só de 
uma família, mas também a sobrevivência de uma 

4. Gaston Bachelard, [cit. por] CAMPO BAEZA, Alberto; Principia Architectonica, Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2013, p. 49;

49. 

Fig. 49. Cozinha da habitação.
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casa na passagem das diferentes gerações. 

A memória como garantia da nossa própria existência 
e identidade e, por sua vez, da identidade de cada 
lugar. Desta forma, a memória relembra que a arqui-
tectura está inevitavelmente, ligada à história e sem ela 
não poderíamos ter consciência do tempo. 

"É por essa condição de existir no tempo que a obra tem 
uma história do seu tempo. A história da obra poderá 
ser, numa primeira aproximação, uma construção feita a 
partir da historicidade dos modos como foi e, sendo, per-
manece no tempo (incluindo o tempo depois de já não ser 
mais, senão memória guardada)...A obra como passado e 
passagem." 5

A cultura do homem não se encontra no ano zero. 
Assim, na tarefa arquitectónica constrói-se sempre a 
partir do construído. Não se pode projectar sem me-
mória e a existência de uma relação com a vida.
"O futuro tem coração antigo" 6 numa abordagem que 
procura destacar como a memória guarda o tempo 
que se foi, mas também garante o tempo que está para 
vir. Um futuro assente num complexo passado de 
sedimentos e significados, que procura um processo 
de conceptualização da arquitectura consciente e 
responsável a partir de dados concretos que pretendem 
definir uma continuidade cultural que tornam com-
preensível a evolução e reforçam o nosso sentido de 
permanência e identidade, numa distância temporal. 

"O tempo presente e o tempo passado / Estão ambos tal-
vez presentes no tempo futuro, / E o tempo futuro contido 
no tempo passado. / Se o tempo é eternamente presente. / 
Todo o tempo é irredimível." 7

Assim sendo, no ato de criação, a memória não deve 
ser associada a limitação, mas como um impulso 
que desperta, apoia e eleva a imaginação à produção 
de uma "obra essencial, poética, capaz de transcender, 
capaz de figurar na História, capaz de permanecer no 
tempo" 8, porque "as obras construídas são o resultado 
de um processo de pensamento que vem de trás, que está 
encadeada na história passada e que constrói a história 
futura." 9 

O homem constrói, reconstrói e gera mudança, 
produz história e reportório próprio que podem ser 
vividos e percepcionados pelos outros, presentes e 
vindouros. Porque a arquitectura tem a vocação de 
ser de todos os tempos e não só do nosso tempo, cada 
nova obra intervém numa certa situação histórica e 
não existe invenção tão pura que consiga limpar as 
marcas do passado. Embora se julgue a arquitectura 
como algo permanente, sempre que o homem muda a 
obra se transforma. 

"Não pedimos para ser seres eternos. Pedimos apenas que 
as coisas não percam o seu significado." 10

5. Marta Oliveira, "A obra de arquitectura, uma condição de historicidade." in Prática(s) de Arquitectura. Porto: FAUP, 2012. P. 1. 
6. Carlo Levi, [cit. por] SIZA VIEIRA, Álvaro; 01 textos, Porto: Civilização, 2009, p. 385; 
7. T. S. Eliot,  [cit. por] CAMPO BAEZA, Alberto; "Principia Architectonica", Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2013, p. 87;
8. Martin Heidegger, [cit. por]CAMPO BAEZA, Alberto; "Principia Architectonica", Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2013, p. 23; 
9. Alberto Campo Baeza, "Principia Architectonica", Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2013, p. 39;
10. Antoine de Saint Exupéry, [cit. por] FRAMPTON, Kenneth. "Introdução ao Estudo da Cultura Tectónica" (trad. André Martins Barata), 
Lisboa: A.A.P., 1998;
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REGISTO DO EXISTENTE

Casa Principal

Canastro

Casa dos Caseiros

Casa do Lado

50. 

Fig. 50. Imagem da autora.
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REGISTO DO EXISTENTE

levantamento

O levantamento é aqui apresentado como uma fer-
ramenta que procurou apreender o real e comunicar 
através do desenho o estado actual das estruturas 
preexistentes. Não havendo quaisquer tipos de registos 
ou desenhos, além da cartografia camarária, foi impe-
rativo realizar um levantamento total. 

A Quinta da Senhora do Monte é composta por várias 
construções - a Casa Principal, a Casa dos Caseiros, a 
Casa do Lado, várias construções precárias anexas e 
um pátio que integra a eira e o espigueiro, localmente 
designado por canastro e manifestando-se como peça 
central na cenografia envolvente à casa principal e 
restantes construções. O terreno de intervenção, deli-
mitado por altos muros de pedra, à excepção da frente 
oeste, removido aquando do alargamento da autoes-
trada A1 que obrigou ao recuo dos limites originais da 
quinta, apresenta a forma de um rectângulo irregular 
e um desnível entre a cota mais elevada e a cota mais 
baixa de 22 metros. A entrada principal da proprieda-
de, faz-se pelo extremo Sul do conjunto, à cota mais 
alta, a partir da rua Lavadouro da Sr. do Monte. 

O primeiro edifício, a Casa Principal, com a fachada 
principal orientada a Sul e directamente ligada para 
a Rua Lavadouro da Sr. do Monte e única à qual me 
foi permitido o acesso ao interior, representa o volume 
que terá sido a habitação dos proprietários. Com uma 
área bruta de construção11 de 506,32 m2 e planta 
quadrangular, está organizada em dois pisos, original-

mente separados, tendo sido, mais tarde, criada uma 
ligação interior através de umas escadas provisórias 
de madeira. O piso térreo serviu, e serve ainda hoje, 
em parte para o armazenamento das ferramentas de 
trabalho agrícola e pelo lagar, pipas e cubas, onde 
se produzia e armazenava o bagaço. O piso superior 
destinava-se unicamente ao papel da habitação. 

A imagem geral exterior da casa é caracterizada pela 
composição e linguagem das suas aberturas, mais 
especificamente, do alçado Sul, constituído por uma 
janela de sacada com varanda e várias janelas de peito 
preenchidas por caixilhos de madeira de batente, e o 
alçado Norte, por caixilhos de guilhotina - elementos 
introduzidos na construção a partir da segunda meta-
de do século XVIII. Assim como, pela forte presença 
de duas escadas exteriores de pedra com alpendres 
nos alçados Este e Oeste e que permitem o acesso ao 
piso superior da casa e ainda pelo uso da mansarda em 
cada água do telhado. 

Construtivamente, a Casa Principal caracteriza-se 
pelo tipo construtivo típico na zona à sua época de 
construção 12. A estrutura principal da casa é consti-
tuída por paredes estruturais de alvenaria de pedra de 
granito, de aparelho irregular, com espessura média 
de 80 cm respectivamente, revestidas exteriormente 
com argamassa à base de cal, excepto nas peças de 
cantaria que definem os vãos de portas e janelas, bem 
como os cunhais e as cornijas. Os vãos da casa com 

11. Área Bruta de Construção (Abc) - valor expresso em metros quadrados, resultante do somatório das áreas de todos os pavimentos (pisos), acima e 
abaixo do solo, medida pelo extradorso das paredes exteriores, com exclusão de sótãos não habitáveis, áreas destinadas a estacionamento, áreas técnicas 
nomeadamente (PT, central térmica, compartimento de recolha do lixo, compartimentos para reservatórios de gás ou outros produtos de petróleo), galerias 
exteriores, arruamentos e outros espaços livres de uso público cobertos pela edificação, terraços visitáveis, varandas e alpendres." Plano Director Muni-
cipal de Gaia. Regulamento. Vila Nova de Gaia. GAIURB, 2009. P. 13. "
12. Não existem documentos referentes à casa principal que confirmem a sua data de construção. Estipulamos segunda metade do século XVIII 
como data de origem a partir dos dados fornecidos pela Dona Isabel com base nas gerações que habitaram a casa e pelo seu tipo construtivo, so-
bretudo pela uso de uma estrutura do sobrado composta por paus rolados, elementos usados até ao século XVIII. Sendo que a partir do séc. XIX 
introduziram-se nos sistemas construtivos as vigas de madeira esquadriada. E pelo uso das janelas de guilhotina, elementos introduzidos a partir 
da segunda metade do século XVIII. "A estrutura dos sobrados era constituída por um vigamento em forma de paus rolados (progressivamente substi-
tuídos por vigas de madeira esquadriada, a partir dos finais do século XIX" Joaquim Teixeira, "Descrição do sistema construtivo da casa burguesa 
do Porto entre os séculos XVIII e XIX. Contributo para uma história da construção arquitectónica em Portugal", Porto: FAUP, 2004. Provas de 
Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica. P. 47: 
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caixilhos envidraçados são ainda complementados por 
portadas interiores. As paredes interiores de compar-
timentação não estruturais são de tabique simples, 
rebocadas e pintadas. As estruturas de madeira dos 
sobrados e do telhado são  compostas por vigas em 
forma de paus rolados. No entanto, a estrutura do 
telhado já sofreu várias alterações e remendos assim 
como a substituição da telha, porém, manteve-se a 
leitura do típico beirado à portuguesa. 
O pavimento do sobrado é revestido por tábuas de 
soalho ainda em bom estado de conservação. Quanto 
aos tectos, do piso da habitação, são estucados com 
variados motivos decorativos. No piso térreo, os 
espaços da casa apresenta-se mais despidos e menos 
ricos construtivamente, as paredes não são revestidas, 
apresentando assim a pedra de granito, o chão é ainda 
em terra e nos tectos é visível a estrutura do sobrado. 

O segundo volume, a Casa dos Caseiros, uma constru-
ção térrea, adoçada à casa principal e construtivamen-
te mais modesta, serviu de habitação aos caseiros. Ao 
observarmos a estrutura supõem-se que terá existido 
uma ampliação da forma original da casa. 

O Canastro, de construção em madeira, encontra-se 
parcialmente apoiado nas paredes da casa do meio. 
Desta forma, consideramos que a ampliação da casa 
do meio tenha invadido o espaço do canastro acaban-
do por acontecer uma fusão entre os pilares deste e as 
paredes perimetrais da casa.

Já a Casa do Lado, edifício de dois pisos que encerra o 
pátio da eira na frente Este, desempenhava funções de 
corte do gado no piso térreo e armazenamento no piso 
superior. Num passado recente, transformada em duas 
habitações para arrendamento.  

Pela interpretação das estruturas preexistentes, 
percebe-se que todos os edifícios foram sofrendo 
várias alterações de acordo com as necessidades de 
cada momento da história da casa, que adulteraram 
as estruturas existentes, conferindo ao conjunto uma 
imagem muito diferente do original. 

Durante as últimas décadas a casa manteve-se prati-
camente sem alterações. Hoje deparamo-nos com um 
cenário muito desgastado e negligenciado pela falta de 
uso e manutenção. 

Numa intervenção desta natureza, é essencial conhe-
cer e documentar todos os dados possíveis, pois o 
preexistente irá sugerir novas formas de intervir, tanto 
na reabilitação e reconversão das preexistências, como 
na composição dos novos elementos que a estrutura 
residencial para seniores exige, na procura de um todo 
equilibrado. 
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51. 

Fig. 51. Imagem satélite do mapa de Portugal em 2018, onde se destaca a localização da Quinta da Senhora do Monte e a sua envolvente.
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[e] Alçado norte

[f] Corte

[g] Alçado sul
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[e]

[f]

[g]

Planta Piso Térreo0 1 5 10
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[i] Alçado poente

[h] Alçado nascente
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[h] [i]

Planta Piso 10 1 5 10
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ANÁLISE E DEFINIÇÃO

construção do programa

“Na sua essência, o saber “ fazer arquitectura” é um 
saber de discernimento e de ponderação das exigências 
que devem ser consideradas na obra e nas intervenções, 
e é um saber fazer (encontrar) a solução adequada e 
conveniente.” 13

A arquitectura faz-se do cruzamento das vontades 
do proprietário com a visão que provém do arquitec-
to. Neste exercício de aproximação ao real, um dos 
principais factores e de maior aprendizagem, terá sido 
o contacto directo com os desejos de um cliente real e 
as limitações que derivam das legislações referentes às 
estruturas residenciais para seniores.

Para a realização desta intervenção, foi também ne-
cessário a elaboração de um programa de acordo com 
a legislação em vigor destinada a estabelecimentos de 
apoio social privados, em particular para estruturas 
residenciais para pessoas idosas. Já na concepção de 
toda a composição, foi-me proporcionada uma certa 
liberdade, tendo em conta, contudo, o cumprimento 
do respectivo PDM de Gaia. No entanto, ficaram 
acordadas certas directrizes lançadas pela cliente e à 
qual a proposta devia obedecer: a obrigatoriedade da 
estrutura residencial funcionar exclusivamente com a 
modalidade de habitações autónomas, com excepção 
dos quartos necessários de apoio à área da saúde; e a 
totalidade do complexo, enquanto estrutura residen-
cial para seniores, ser capaz de oferecer ao habitante a 
sensação de individualidade, liberdade e autonomia, 

mesmo que assistida, conduzindo à prática de uma 
vida activa, física e social, o mais normal possível, e 
como parte integrante e fundamental da sociedade. 
Um cidadão com direitos e deveres.

Outras premissas foram surgindo à medida que 
exploramos toda a área de intervenção, envolvente e 
legislação. 

O confronto dos limites da quinta com uma das 
principais vias do trânsito nacional, a autoestrada 
A1, impôs a necessidade de lidar e resolver questões 
relacionadas com a possibilidade de algum ruído 
provocado pelo frequente movimento de veículos, pro-
blemas visuais e paisagísticos inerentes e a sensação de 
uma possível atmosfera caótica. Também, depois da 
leitura da planta das condicionantes da rede rodoviária 
nacional e regional e as suas zonas "non aedificandi" 
referenciadas na categoria das infraestruturas no PDM 
da Câmara Municipal de Gaia, percebemos que nesta 
área de passagem da A1/IC2 - Carvalhos / Nó de St.º 
Ovídeo, não é permitida a construção de edifícios a 
menos de 40m do limite da plataforma da autoestrada 
e nunca a menos de 20m da zona. 14  Aqui percebemos 
que uma considerável parte do terreno da quinta se 
encontra marcado como zona "non aedificandi" e por 
isso, impedido a novas construções.
Outro factor de relevância estabelecido no PDM, 
prende-se ao facto da Casa Principal se encontrar 
registada como património arquitectónico na catego-

13. Marta Oliveira, "A obra de arquitectura, uma condição de historicidade." in Prática(s) de Arquitectura. Porto: FAUP, 2012. P. 5. 
14. Decreto de Lei nº 294/97 de 24 de Outubro. Diário da República nº 247 - I Série -A.  Ministério das Finanças. Lisboa. 
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ria de Protecção Estrutural.15 Desta forma, são permi-
tidas obras de reabilitação que se destinem a melhorar 
as condições de habitabilidade da edificação, admi-
tindo obras de alteração e ou ampliação desde que se 
conservem os elementos estruturais e decorativos de 
interesse. São também, admitidas demolições parciais 
ou pontuais desde que garantam a legibilidade do 
conjunto.  

Também referido no PDM, para o território identifi-
cado como Quinta em Espaço Urbano, a área bruta de 
construção nova admitida é de 25% da área do prédio 
afecta a esta categoria.16

Quanto à legislação que concerne às áreas funcionais 
da estrutura residencial para pessoas idosas, seguimos 
as leis impostas pelo Ministério da Solidariedade e da 
Segurança Social na PORTARIA N.º 67/2012, DE 
21 DE MARÇO, que estabelece as normas regulado-
ras das condições de instalação e funcionamento das 
estruturas residenciais para idosos.

Segundo a legislação a capacidade máxima da estrutu-
ra residencial não pode ser superior a 120 residentes, e 
inferior a 4. 17 O equipamento deverá ser servido por 
um acesso principal para os residentes, colaboradores 
e visitantes, assim como, um segundo acesso desti-
nado às áreas de serviço e acesso a viaturas de carga e 
descarga. Deve ainda ter acessos facilitados através da 
via pública, quer viários quer pedonais, devidamente 

identificados e legíveis, assim como prever lugares de 
estacionamento de viaturas em número adequado à 
capacidade da estrutura residencial, de acordo com 
os regulamentos camarários em vigor. Na omissão de 
regulamentos camarários é obrigatório prever-se no 
mínimo um lugar  que sirva ambulâncias, cargas e 
descargas.18

Estudamos também, o “Guia de Acessibilidade e Mo-
bilidade para Todos”, apontamentos para uma melhor 
interpretação do decreto-lei n.º 163/2006, de 8 de 
Agosto, que determina as normas técnicas da acessi-
bilidade para pessoas com mobilidade condicionada, 
imprescindíveis para a promoção da qualidade de vida 
dos idosos e no contributo para um maior reforço dos 
laços sociais e participação cívica de todos. 

Após o estudo da legislação e condicionantes do lugar, 
percebemos a complexidade inerente à extensão e obri-
gações programáticas. Tornou-se incontornável reflec-
tir sobre o mesmo, de forma a ser possível a formula-
ção de um programa pertinente à escala, dimensão e 
natureza do lugar. 

15. Plano Director Municipal de Gaia. Relatório 2.10. Património Arquitectónico. Vila Nova de Gaia: GAIURB, 2007. 
16. Plano Director Municipal de Gaia. Regulamento. Vila Nova de Gaia: GAIURB, 2009, p. 36;
17. Portaria nº 67/2012 de 21 de Março. Diário da República nº 58 - I Série. Ministério da Solidariedade e da Segurança Social. Lisboa.
18. Portaria nº 67/2012 de 21 de Março. Diário da República nº 58 - I Série. Ministério da Solidariedade e da Segurança Social. Lisboa.



56 

 

  

        

        

 

 

PROGRAMA
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TIPO

construção do programa

“Não existem diferentes tipos de arquitectura, mas dife-
rentes situações que requerem diferentes soluções de forma 
a satisfazer as necessidades do homem físicas e psicológicas 
” 19

A noção do tipo corresponde a um processo de cons-
tituição do objecto que não encontra um modelo na 
natureza, mas que nasce de uma exigência existencial 
humana e do seu desejo de sobrevivência. Assim, o 
tipo não é obtido a partir de um processo abstracto, 
mas através da ascensão dos conteúdos programá-
ticos ao esquema projectual, agrupando os espaços 
por qualidades e funções semelhantes, construindo 
matrizes e composições espaciais a partir do qual as 
formas derivam. A importância do tipo está ligada 
à capacidade do objecto conter algo e satisfazer um 
requisito funcional e a possibilidade de uso por parte 
do homem.   

"Numa obra de arte, a forma não pode ser separada 
do conteúdo: o arranjo de linhas e cores, luz e sombra, 
volumes e pisos por mais encantadora que seja como um 
espectáculo, também deve ser intensa como um portador 
de significados que vai além do valor visual. " 20

O tipo desenvolveu-se assim, entre a relação das cara-
terísticas funcionais e formais adaptadas à medidas do 
homem. No entanto, actualmente o tipo implica algo 
mais que resposta à satisfação de uma necessidade, im-
plica a garantia de inclusão de motivações e elementos 

de significação, que de acordo com os princípios 
estabelecidos pela sociedade, pela cultura, tradições 
e história conduzam à satisfação física e psíquica do 
homem proporcionando a sua plena integração, comu-
nicação e hierarquia social.

"A história das formas da arquitectura nos ensina que, se 
é verdade que na base do seu processo constitutivo existe 
fundamentalmente uma necessidade existencial, o processo 
subsequente de desenvolvimento é carregado de significa-
dos agregados e sobrepostos, que têm pouco ou nada a ver 
com as necessidades iniciais" 21

Erwin Panofsky, através do livro "il fondamento tipolo-
gico dell' Architettura - Teoria e significato del <tipo>"  
exemplifica a introdução da dimensão semântica no 
tipo através das práticas construtivas do antigo Egipto - 
as pirâmides egípcias tinham inicialmente a única fun-
ção de câmara funerária, desenvolvidas através de um 
código astrológico, no entanto, com a ampliação das 
suas dimensões foi-lhe adicionada uma função repre-
sentativa do poder do faraó. A forma piramidal seguiu 
assim uma nova exigência existencial. 
De igual modo, o homem foi atribuindo mais códigos 
de significação a particulares formas geométricas, que 
pretendem sugerir diferentes tipos programáticos. 

Mas os limites do campo tipológico são sempre incer-
tos e variáveis no tempo e a noção de tipo permanece 
disponível, na prática, para diferentes aplicações, sem 

19. Christian Norberg-Schulz, "Gebius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture", New York: Rizzoli, 1980. P. 5- trad. livre da autora;
20. Erwin Panofsky, "Il fondamento tipologico dell árchitecttura, teoria e significato del tipo", Roma: Bulzoni, 1978. P. 3 - trad. livre da autora;
21. Erwin Panofsky, "Il fondamento tipologico dell árchitecttura, teoria e significato del tipo", Op. Cit. P. 25 - trad. livre da autora;
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Para uma melhor compreensão das diferentes áreas 
funcionais do tipo estrutura residencial para seniores, 
as suas possibilidades e potencialidades de organização 
e distribuição, estudamos vários casos que apresentam 
diferentes formas de trabalhar o programa. Percebe-
mos assim, o papel essencial da circulação na organi-
zação deste tipo de instituições e as diferentes aborda-
gens formais e funcionais que a partir dela surgem. 
Os espaços de circulação e acessos, devem ser algo 
mais do que corredores, devem ser pensados como 
lugar para a interacção social e construção de co-
munidade. No entanto, esta abordagem pode levar 
a uma colisão entre público/privado, semelhante à 
encontrada na relação entre a rua e a casa. Procura-se 
assim uma estratégia que trabalhe os diferentes graus 
de privacidade, dando origem aos espaços designados 
como " in-between", espaços intermédios que estabele-
cem o diálogo entre os dois mundos. 22 

Como tal, apresentamos de seguida, vários casos de 
estudo do tipo Estrutura Residencial para Seniores 
que de alguma forma influenciaram e ajudaram ao en-
tendimento e desenvolvimento programático e formal 
do nosso objecto arquitectónico.

 

sem perder o seu valor fundamental e operacional.

No processo de desenvolvimento do projecto propos-
to, o tipo corresponde à Estrutura Residencial para 
Seniores e enquadra-se no funcionamento e distribui-
ção das partes constituintes. Assim, designa-se como 
Estrutura Residencial para Seniores um equipamento 
para alojamento colectivo, de utilização temporária ou 
permanente, em que sejam desenvolvidas actividades 
de apoio social, estimulando o convívio e a ocupa-
ção dos tempos livres através da animação social, 
assim como, a prestação de serviços assegurando o 
fornecimento da alimentação, higiene, conforto e de 
enfermagem para idosos que se encontrem em risco de 
perda de autonomia total ou parcial. 

O tipo estrutura residencial para seniores pode assu-
mir diferentes modalidades de alojamento como: 

a) Quartos; 
b) Tipologias habitacionais, designadamente aparta-
mentos ou moradias; 
c) Tipologias habitacionais em conjunto com o aloja-
mento em quartos;

O nosso objecto arquitectónico desenvolvido através 
de tipologias habitacionais consiste num estabeleci-
mento que integra as funções dos lares convencionais 
mas com a privacidade, autonomia e proximidade ao 
espaço doméstico comum. 

22. Herman Hertzberger, "Lições de arquitectura" (trad. Carlos Eduardo Lima Machado), S. Paulo: Martins Fontes, 1999. P. 32.
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Fig. 52, 53, 54. Fotografias da obra.
Fig. 55. Planta de Implantação.
Fig. 56. Planta do Piso 2.
Fig. 57. Planta do Piso 1.
Fig. 58. Alçado virado a nordeste.
Fig. 59. Planta do Piso 1.
Fig. 60. Corte pelo módulo do quarto.
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LAR CASA DE MAGALHÃES

construção do programa

Arquitecto: Carvalho Araújo
Localização: Viana do Castelo, Portugal
Data: 2010
Modalidade: Quartos
Número de Quartos: 27

O Lar Casa de Magalhães desenvolve-se através de um circuito fechado que define dois pátios, um central ajardinado, 
que se encontra rodeado por corredores de vidro que acedem às áreas sociais e aos 27 quartos e um pátio lateral, mais 
pequeno, que serve certos serviços e o espaço de refeições. 

Construído num terreno doado por uma senhora benemérita, à qual já havia uma casa preexistente, anexos e uma 
eira, o novo edifício define-se assim a partir da casa, ela é o centro e símbolo do projecto. O edifício do lar é então 
construído num nível inferior como prolongamento da plataforma da eira, adoptando um carácter mais recatado e 
permitindo que a casa seja o elemento preponderante na paisagem. É também importante esta leitura pelo fato da casa 
se apresentar como o primeiro contacto com a instituição, assumindo em parte serviços administrativos, pelo que deve 
manter-se bem visível. No projecto, a casa manteve-se intacta como referência à memória de quem a habitou e doou o 
terreno permitindo a construção do lar. 

No interior do edifício novo, foi desenhado um átrio que se vira sobre o pátio central e atravessa todo o edifício trans-
versalmente, permitindo a abertura de duas entradas opostas. Uma principal, junto ao parque de estacionamento e 
outra de serviço no lado oposto. Percebemos assim que este corte provocado pelo atravessamento do átrio divide o 
edifício em duas grandes áreas funcionais, uma mais reservada destinada sobretudo ao hóspede, que inclui as áreas 
sociais e quartos e outra dedicada somente aos serviços e partes técnicas. O interior procura manter um ambiente aco-
lhedor e confortável o mais aproximado do espaço doméstico e não de um edifício público. Os pavimentos vinílicos 
apresentam uma cor semelhante à madeira, as casas de banho têm iluminação natural através de clarabóias e as portas, 
que cumprem a função de intermédio entre o público e o quarto privado, foram desenhadas com um pé-direito alto, 
impondo a sua presença. 

A horizontalidade e simplicidade do projecto permitiram criar um corredor de circulação virado sobre o pátio central, 
simples, directo e muito iluminado. Os anexos preexistentes foram reconstruídos e passaram a funcionar como cen-
tro de dia para idosos, sendo que tanto a casa principal como o centro de dia têm ligação interna à nova construção, 
podendo usufruir dos serviços que este possui. Desta forma, em termos funcionais, as várias estruturas actuam como 
um edifício único.
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Fig. 61, 62, 63. Fotografias da obra.
Fig. 64. Planta de Implantação.
Fig. 65. Planta do Piso 2.
Fig. 66. Planta do Piso 1.
Fig. 67. Planta do Piso de entrada.
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RESIDÊNCIA EM ALCÁCER DO SAL

construção do programa

Arquitecto: Aires Mateus
Localização: Alcácer do Sal, Portugal
Data: 2010
Modalidade: Quartos
Número de Quartos: 38

Da autoria dos arquitectos Aires Mateus, esta residência localizada em Alcácer do Sal, encontra-se "aconchegada no 
limite da cidade e ao mesmo tempo aberta para o campo, tem uma fronteira com a ruralidade" 23. O projecto foi ideali-
zado para uma comunidade muito específica de pessoas idosas, que apresentavam carências económicas, problemas 
familiares, abandono social e necessidade de cuidados médicos. 

“É normalmente gente rural que vem não apenas de Alcácer do Sal mas também das aldeias próximas. Nesta nova sociedade 
passam a viver com relações que não tiveram, o seu universo alarga-se.” 24 

O programa define-se assim entre um hotel e um hospital, procurando responder às necessidades de uma vida social e 
simultaneamente de privacidade. Um espaço que pretende proporcionar um novo ambiente cortando qualquer ligação 
com a antiga habitação, resultando em espaços interiores de algum modo minimalista e pouco pessoais. 

O edifício desenvolve-se como um muro, na forma de um bloco de 3 pisos de altura, que surge naturalmente da 
topografia do terreno abraçando-o e articulando-se com as construções existentes e organizando todo o lote. Tendo 
em conta o dia-a dia dos idosos o edifício é organizado por um corredor linear em cada piso com aberturas pontuais. 
Assim, a circulação interior resulta clara e bem iluminada, permitindo olhar o exterior através dos vãos que se abrem 
na fachada. A deslocação ao longo do edifício pretende impulsionar a relação entre pessoas. 

“A distância entre os núcleos independentes é medida e desenhada, transformando a ideia de percurso em vida, e o seu tempo 
em desenho” 25  

Ao piso térreo são atribuídos os espaços de carácter colectivo, como a sala de refeições e de estar, enquanto os pisos 
superiores são destinados exclusivamente às unidades habitacionais, desenvolvidas como quartos individuais ou parti-
lhados. A dinâmica dos cheios e vazios legível a partir da fachada é conseguida através da inserção de terraços que se 
dispõem alternadamente com os quartos.

23. Ana de Freitas, "O Lar de Idosos dos Aires Mateus, finalista do Mies", 2013. Disponível em: < https://www.publico.pt/2013/04/29/cul-
turaipsilon/noticia/imagens-do-projecto-dos-arquitectos-aires-mateus-nomeado-para-o-premio-mies-van-der-rohe-1589062 > Acesso em: 23 de 
novembro de 2018
24. Ibid.
25. Ibid.
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Fig. 68, 69, 70, 71. Fotografias da obra
Fig. 72. Planta do Piso de entrada
Fig. 73. Planta do Piso 1.
Fig. 74. Desenhos do módulo dos quartos.
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CASA DO PROFESSOR DE CASCAIS

construção do programa

26. Informação retirada da ficha técnica cedida pelo atelier de Eduardo Souto Moura

Arquitecto: Souto de Moura
Localização: Carcavelos, Portugal
Ano: 2010
Modalidade: Quartos
Número de Quartos: 27

A Casa do Professor, no lugar de Carcavelos, trata-se de um Lar para idosos da "Associação de Solidariedade dos 
Professores". O edifício, do ponto de vista formal, devido à forma irregular do terreno e ao facto de se querer jardins 
em quase todos os negativos da construção 26, apresenta-se fragmentado. Desenvolve-se assim, através de 3 volumes  
interligados por uma torre hexagonal. Estes procuram um tratamento da fachada quase fechada à via urbana e aberta 
para os jardins definidos entre os diferentes volumes. 

Cada volume adopta uma área funcional diferente. A torre hexagonal, de pé-direito duplo serve de espaço central da 
estrutura e a partir da qual se organizam os três outros volumes. No volume mais pequeno encontra-se o momento de 
entrada e recepção, a área administrativa, serviços médicos e sala de cabeleireiro no piso térreo, lavandaria e espaços 
do pessoal no piso superior. O volume que assume a forma de meia-lua, abre-se para o jardim a poente e contém os 27 
quartos, individuais e partilhados, distribuídos por 2 pisos, com uma capacidade para 41 utentes. Ao segundo grande 
volume, correspondem as áreas comuns, sala de estar e sala de refeições ambas com pé-direito duplo e abertas para um 
pátio gerado entre os volumes. A este volume corresponde ainda a cozinha, área do pessoal e cais de cargas e descargas, 
que devido à posição destes serviços no extremo do volume é capaz de abastecer directamente a cozinha. 

Os quartos, através do desenho de uma reentrância, configuram um pequeno espaço de entrada que permite que ao 
abrir a porta não se veja directamente a zona mais íntima da cama. Consegue-se assim, resolver a transição entre o 
espaço colectivo das circulações e o privado de cada quarto, dando origem ao espaço " in-between". 

Este projecto diferencia-se pela sua estratégia de distribuição do programa, diferentes volumes que culminam num 
único ponto de articulação, a torre hexagonal, esta une toda a estrutura e evita que se torna labiríntica. 
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Fig. 75, 76, 77, 78. Fotografias da obra
Fig. 79. Desenhos explicativos.
Fig. 80. Planta.
Fig. 81. Cortes.
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RESIDÊNCIA SÉNIOR E CENTRO DE DIA DE VALLADOLID

construção do programa

Arquitecto: Óscar Miguel Ares Álvarez
Localização: Valladolid, Espanha
Data: 2016
Modalidade: Quartos
Número de Quartos: 27

O estudo e compreensão deste projecto não pode ser realizado sem que primeiro se entenda o contexto geral onde este 
se insere. Localizado na Aldeamayor de San Martín, Valladolid, a aridez do terreno e a dureza da infinita horizonta-
lidade agrícola da paisagem castelhana conduziram a uma solução voltada para si mesma. Segundo os autores, "como 
uma concha que protege o interior gentil, quente e complexo." 27

A solução desenvolve-se assim, em pequenas células que se agregam organicamente ao redor do pátio, criando diversas 
áreas comuns exteriores e interiores, pequenos largos que convidam ao convívio entre residentes. Aqui a circulação, é 
tida como um perímetro deambulatório que se apresenta rico em nuances, onde o idoso se pode sentar à porta do seu 
alojamento e criar relações com a vizinhança.
 
Ao contrário do projecto do arquitecto Carvalho Araújo, já apresentado anteriormente, em que o corredor de cir-
culação se desenvolve virado sobre o pátio interno e os quartos se abrem para a paisagem exterior, neste projecto do 
arquitecto Óscar Álvarez, os quartos desenvolvem-se virados sobre o pátio interno, enquanto o espaço de circulação 
corre o perímetro exterior do edifício. O facto dos quartos se assemelharem a pequenas casas salpicadas ao longo de 
um perímetro deambulatório, permite que se gerem pequenos espaços interiores e exteriores de convívio e interacção 
social, proporcionando que os idosos não tenham que se dirigir obrigatoriamente para uma sala comum para conviver, 
porque por todo o edifício é possível encontrar espaços para a apropriação social. 

Esta solução pretende assim, fugir ao típico lar residencial que se assemelha a um hotel ou hospital. Os autores traba-
lharam o projecto como se de uma pequena cidade se tratasse, apropriando-se das características das áreas rurais de 
Castilla e Léon e orientados pela vontade de " fornecer aos idosos um ambiente amigável que promova o contacto com a 
natureza e o sol e que realce a relação de proximidade dos seus habitantes." 28

27. Óscar M. Ares Álvarez, "Residencia para mayores y centro de día en Aldeamayor de San Martín". Disponível em: < http://contextosdearqui-
tectura.com/proyecto-007/ > Acesso em: 23 de novembro de 2018
28. Ibid.
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Fig. 89, 90, 91. Fotografias da obra
Fig. 92. Desenho da implantação.
Fig. 93. Planta do Piso superior.
Fig. 94. Planta dos módulos das habitações. 
Fig. 95. Corte transversal ao edifício.
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RESIDÊNCIAS SENIORES EM MASANS, CHUR

construção do programa

Arquitecto: Peter Zumthor
Localização: Masans, Chur, Suiça
Data: 1993
Modalidade: Habitações
Número de Quartos: 21

O Edifício de Residências Seniores de Masans, desenvolve-se na forma de um bloco orientado a Poente e Nascente 
com três pisos de altura. Constituído por 21 apartamentos distribuídos pelos dois pisos superiores e a parte técnica no 
piso térreo, destina-se unicamente a pessoas idosas independentes, capazes de viver sozinhas e cuidar de si mesmas. 
Localiza-se na área de um já existente complexo composto pelo Centro de Idosos de Masans e um Lar de Idosos, sendo 
possível, sempre que necessário o uso das instalações de enfermagem. Este conjunto de edifícios formam uma espécie 
de bairro numa zona de características suburbanas. 

Numa procura de relações com o lugar, as preexistências (um muro baixo e uma árvore) foram incorporadas ao 
edifício configurando uma nova situação de entrada. Esta entrada encaminha para um largo corredor, um espaço 
comum que distribui os residentes pelas suas habitações e que se sente "parcelado" tanto pelo ritmo dos módulos dos 
apartamentos como das caixilharias. Este ritmo permite corresponder a cada apartamento um determinado espaço 
do corredor da qual os residentes se podem apropriar. Transforma-se assim, através do correto dimensionamento da 
circulação, o corredor numa extensão de cada habitação. Esta possibilidade de transformar a circulação num espaço de 
estar, ultrapassa o funcionalismo dos corredores comuns e potencia a convívio entre vizinhos ou a recepção de visitas 
sem que estes invadam a privacidade do apartamento. 

"este hall de entrada é maior do que um corredor regular para que os ocupantes possam usar a área externa do apartamento 
com os seus próprios móveis e objectos pessoais das suas casas antigas, sentar e conversar com os seus vizinhos, como antiga-
mente na aldeia num banco fora da casa." 29

Nos apartamentos é realizado um jogo de saliências e reentrâncias, que configuram a cozinha, voltada sobre o corre-
dor, a entrada para cada apartamento e o quarto de banho, sugerindo uma leitura das habitações como se de "casas 
individuais" se tratassem. Para reforçar esta sensação de casa, Peter Zumthor usa elementos que evocam uma grande 
sensação de conforto e que os idosos reconhecem das suas próprias vidas, como o piso em madeira que soa oco à medi-
da que se caminha, uma varanda protegida do vento e uma grande fachada envidraçada que permite o enquadramento 
das montanhas como espaço de contemplação da paisagem. Mas sobretudo, o que atribui a estas habitações a sensação 
de casa é o próprio mobiliário dos residentes que vem complementar os espaços. Esta possibilidade introduz, num 
edifício de carácter institucional, um ambiente mais próximo do carácter residencial.     

29. Thomas Durisch, "Peter Zumthor 1985-2013 : buildings and projects", (trad. John Hargraves), Zurich: Verlag Scheidegger & Spiess, 2014. 
P. 123 - trad. livre da autora.
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Fig. 96, 97, 98. Fotografias da obra
Fig. 99. Planta do Piso superior.
Fig. 100. Planta do Piso de entrada.
Fig. 101. Corte transversal ao edifício.
Fig. 102. Planta dos módulos das habitações.
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Arquitecto: Lionel Orsi e Yves-Marie Maurer
Localização: Thorigné-Fouillard, França
Data: 1993
Modalidade: Habitações
Número de Quartos: 45

A residência La Claire Noé teve, desde o início, como objectivo principal evitar uma imagem institucional, desenvolvendo 
uma estrutura que permitisse ao idoso preservar uma certa autonomia. Localizada nos subúrbios de Reindeer, a residência 
apresenta uma forte relação com os aglomerados residenciais envolventes, permitindo através de um “caminho pedonal que 
passa por diversos equipamentos escolares e pelo centro comercial ...” 30, a possibilidade ao idoso de se envolver na comunidade. 
Constituída por 45 estúdios e uma secção de tratamento médico com capacidade para 13 utentes, a re-
sidência configura um H com dois pisos de altura. "Duas barras paralelas definem um grande " lugar" in-
terior pontuado por quiosques que criam espaços vivos variados e conviviais." 31 Orientadas a este e oes-
te, as unidades residenciais ocupam as duas barras paralelas. Ao centro, um grande salão, definido como 
o "coração da residência" e o principal espaço de encontro social, permite evitar corredores uma vez que articu-
la todo o edifício, desenvolvendo-se somente pequenas circulações completamente envidraçadas para o exterior.   
Neste dispositivo com pé direito duplo, localizam-se três "quiosques" que abrigam diferentes funções e que definem  
as diferentes zonas dentro do átrio. Instalados aleatoriamente, criam diferentes zonas que favorecem a apropriação 
dos espaços pelos moradores. O primeiro quiosque, no piso térreo, acolhe a função de restaurante e divide o átrio 
em dois espaços, um hall de entrada e uma sala de estar, ligando-se ainda directamente à área de serviços e cozinha. 
O segundo quiosque, assume a forma de um cilindro e contém no piso térreo uma sala de fisioterapia, cabeleireiro e 
sala de cuidados e, no piso superior salas de banho. A sala de fisioterapia, é sugerida também como um ginásio que 
se volta para o espaço de estar principal. O terceiro e último quiosque posicionado junto à entrada, acolhe a função 
administrativa, vestiário do pessoal e sala de banhos. No entanto, o desejo por parte da instituição de manter os idosos 
como parte activa da comunidade local levou à não utilização de várias funções do programa original, como o salão 
de cabeleireiro, a sala de fisioterapia e a sala de tratamento, de forma a incentivar os moradores a procurarem esses 
serviços fora da residência. Do mesmo modo, nenhuma actividade diária é organizada na residência. Os idosos são 
convidados a participar nos clubes recreativos locais para idosos. 
Quanto às unidades residenciais seguem todas a mesma organização, com kitchenette  posicionada junto à entrada e a 
sala/quarto na área mais reservada com fachada totalmente envidraçada que se abre para uma varanda. Esta estrutura 
residencial é trabalhada como um grande "open space", evitando corredores de circulação e facilitando a orientação e 
percepção dos diferentes espaços.   

CASA DE ACOLHIMENTO PARA SENIORES LA CLAIRE NOÉ

construção do programa

30. Philippe Dehan, "Ĺ habitat des personnes âges: du logement adapté aux établissements spécialisés", Paris: Le Moniteur, 1997. P. 216 - trad.
livre da autora;
31. Ibid. 
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Fig. 103, 104, 105. Fotografias da obra
Fig. 106. Desenho da implantação.
Fig. 107. Planta do Piso de entrada.
Fig. 108. Corte transversal ao corredor central.
Fig. 109. Plantas dos módulos das habitações.
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Arquitecto: Lionel Orsi e Yves-Marie Maurer
Localização: Maxent, França
Data: 1991
Modalidade: Habitações
Número de Quartos: 16

"Os pavilhões ligados por uma galeria coberta formam uma aldeia adaptada que, para além da sua estética contemporânea, 
está ancorada no contexto local." 32

Esta residência foi construída dentro de um contexto social muito particular. Localizada numa zona rural, os seus 
moradores são de um raio de 10 quilómetros ao redor de Maxent. São assim, idosos que sempre fizeram parte daquela 
comunidade, que se conhecem há muito tempo e que recebem muitas visitas. Desta forma, esta estrutura residencial, 
de um só piso, desenvolve-se ao longo de uma galeria de 100 metros de comprimento, que atravessa o terreno de este 
a oeste e da qual vários volumes que acolhem as unidades residenciais se projectam. Esta galeria não pretende servir 
como um espaço de circulação comum, com uma largura de 4,30m e totalmente envidraçada, conferindo-lhe uma 
grande transparência e abertura sobre a paisagem, funciona como um espaço público, coberto - mas não aquecido 
- promovendo a vida em comunidade e uma possível apropriação do espaço por parte dos moradores.  Os serviços e 
espaços colectivos estão reunidos ao centro da estrutura, estes incluem, a norte, uma sala de tratamentos, sanitários 
e lavandaria; a sul, uma sala técnica, cozinha, sala de refeições, espaço de recepção, escritório, quarto do cuidador e 
garagem. 

Localizados a norte da galeria, mas orientados a nascente e poente, encontram-se, lado a lado, 8 estúdios. Já na frente 
Sul da galeria, são também implantadas mais 8 habitações orientadas a sul. Todos os estúdios partilham de uma 
organização espacial interior semelhante, no entanto, com ligeiras variações.  A principal semelhança apresenta-se no 
quarto de banho, este encontra-se a meio entre cada duas habitações, ligeiramente saliente em relação ao módulo, mar-
cando o espaço de entrada e o ritmo das habitações ao longo da galeria. Outra semelhança prende-se à zona da cama, 
esta encontra-se sempre na parte mais reservada, perto da entrada, mas protegida por divisórias deslizantes. O espaço 
da sala e cozinha variam conforme a orientação solar do módulo de forma a conseguirem o maior aproveitamento de 
luz. Todas as habitações contêm um pequeno terraço sobre a paisagem.     

CASA DE ACOLHIMENTO RURAL

construção do programa

32. Philippe Dehan, "Ĺ habitat des personnes âges: du logement adapté aux établissements spécialisés", Paris: Le Moniteur, 1997. P. 248 - trad.
livre da autora.



74 

129.

130.

131.

132.

131.

133.

134.

Fig. 129, 130, 131. Fotografias da obra
Fig. 132. Desenho da implantação.
Fig. 133. Planta dos módulos.
Fig. 134. Corte.
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64 CASAS PARA SENIORES EM SLOTERMEER

construção do programa

Arquitecto: Aldo Van Eyck e Jan Rietveld
Localização: Slotermeer, Amesterdão, Holanda
Data:1954
Modalidade: Habitações
Número de Quartos: 64 residências 

Aldo Van Eyck e Rietveld, começaram com um plano pré-determinado, desenhado pelo escritório de planeamento 
local, para o terreno em forma de "L", que consistia numa série de casas geminadas que configuravam três espaços 
exteriores. Os dois arquitectos para além de considerarem esses espaços exteriores demasiado pequenos e apertados 
para a escala urbana, rejeitaram também as casas de dois pisos propostas pelo escritório de planeamento, com acesso 
através de escadas exteriores, por considerarem demasiado arriscado e perigoso para residentes idosos. O desenho final 
consistiu assim, em sete barras compostas por casas geminadas de um único piso, organizadas em volta de duas gran-
des praças centrais. Devido à sua configuração, em que os volumes não se tocam entre si, permite que as duas praças 
estejam ao mesmo tempo abertas e fechadas - abertas nos cantos mas visualmente fechadas e delimitadas pelos volu-
mes quando vistas do centro. As entradas das casas de duas das barras viram- se sobre as praças, enquanto as outras 
duas barras abrem-se para o lado de fora à praça. Como resultado, as casas em vez de se fecharem ao seu lote, viradas 
sobre as praça criadas, a sua inversão permitiu criar relação com o complexo residencial vizinho. 

Cada barra contém entre seis a catorze unidades, sendo que cada casa contém uma frente que marca a entrada da 
casa, viradas a norte ou este, e uma traseira com jardim privado virado a sul ou oeste. As fachadas frontais das casas, 
são assinaladas por um "jogo" de reentrâncias e saliências que estabelece um ritmo na fachada. Estas saliências dos 
volumes, apresentam-se como pequenas caixas que se projectam do volume principal e estendem as suas baixas cober-
turas para abrigarem a zona da entrada. Este jogo, permite também, na imagem geral dos volumes reconhecer as casas 
como unidades separadas. Cada casa tem assim, uma cozinha posicionada ao lado do espaço de entrada, um quarto 
de banho que separa a despensa do quarto, uma larga sala de estar e um quarto ligeiramente mais estreito, mas com 
igual comprimento, que se abrem através de uma extensa janela para o jardim das traseiras. Além de janelas e portas 
envidraçadas, a sala de estar, o quarto e a cozinha são iluminados por uma alta janela contínua, permitindo que as 
cortinas sejam fechadas nas janelas mais baixas para se conseguir maior privacidade, enquanto a luz continua a entrar 
generosamente pelas janelas altas em cada espaço.  
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Fig. 82, 83. Fotografias da obra
Fig. 84. Desenho da implantação.
Fig. 85. Planta do Piso 1.
Fig. 86. Planta do Piso de entrada
Fig. 87. Planta do Piso -1.
Fig. 88. Planta do Piso -2.
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RESIDÊNCIA TORRE SÉNIOR

construção do programa

Arquitecto: J. A. Lopes da costa
Localização: Santo Tirso, Portugal
Data: 2013
Modalidade: Habitações e Quartos
Número de Quartos: 56

Esta residência sénior com capacidade para 112 residentes com diferentes estados de saúde e graus de autonomia, lo-
caliza-se no lugar da Torre, na margem direita do Rio Ave, freguesia de Areias em Santo Tirso. O edifício projectado, 
devido à forma do terreno e da sua pendente acentuada, levou à configuração de 2 corpos perpendiculares entre si, 
conferindo-lhe a forma de um "T", que procura retirar o máximo partido da exposição solar, assim como, da vista 
sobre o rio.

A Torre Sénior é composta por 56 quartos, distribuídos por três modalidades distintas - suite, quarto standard e cuida-
dos permanentes - áreas destinadas à direcção, serviços administrativos, instalações para o pessoal, áreas de convívio 
e actividades, refeições, cozinha, lavandaria e apoios, área de saúde e de hidroterapia, áreas técnicas, arrecadações e 
garagem. 

Ao corpo mais longo orientado a Sul, com 4 pisos, corresponde ao nível da entrada, piso 0, o átrio com abertura total 
sobre a paisagem, recepção e serviços administrativos anexos. Dispõem-se ainda, neste piso, as várias áreas sociais e 
de lazer, espaços estes que se abrem a sul para um terraço exterior. Pelo contrário, a fachada norte surge mais fechada, 
acolhendo espaços como sanitários, acessos e um oratório. Ainda no piso de entrada, o volume perpendicular, aberto 
a poente, reúne as zonas de serviço e de pessoal e cais de cargas e descargas. A nascente engloba a área de saúde, giná-
sio e piscina. No piso superior deste corpo, integra os quartos para idosos dependentes, que devido à sua localização 
facilita o acesso aos funcionários desde os serviços aos quartos. No piso -1, o corpo virado a sul acomoda oito suites e 
dez quartos duplos, enquanto o corpo perpendicular destina-se unicamente a estacionamento coberto. Por fim, o piso 
-2, dispõem de mais oito suites, sala de estar com acesso ao exterior, arrecadações individuais, áreas técnicas e apoios. 

Esta projecto apresenta-se com uma oferta programática muito completa, procurando fazer frente a todas as exigências 
vitais mas também sociais e de lazer do idoso. Por vezes, um programa tão abrangente, pode levar a um certo caos  na 
organização e distribuição funcional, no entanto não é o caso. Ao estudarmos esta obra, facilmente se percebe a hie-
rarquia espacial e a sua distribuição em áreas funcionais. Os diversos espaços são desenvolvidos de forma muito clara 
pelos diferentes pisos, procurando retirar o máximo partido da orientação solar e permitindo uma fácil orientação 
ao longo de todo o edifício. Estes são ainda, assistidos por amplos corredores e pés-direitos duplos que favorecem a 
iluminação natural e a ligação visual entre pisos e fáceis acessos verticais. 



78 

110.

111.

112.

113.

114.

115.

Fig. 110, 111, 112. Fotografias da obra
Fig. 113. Desenho da implantação.
Fig. 114. Planta e Cortes do módulo da habitação sénior.
Fig. 115. Desenhos explicativos das várias funcionalidades da cobertura em "plexiglass".
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COMPLEXO SOCIAL DE ALCABIDECHE

construção do programa

Arquitecto: Guedes Cruz Arquitetos
Localização: Alcabideche, Portugal
Data: 2012
Modalidade: Habitações e Quartos
Número de Quartos: 52 habitações | 30 quartos

O complexo social de Alcabideche, um equipamento promovido pela Fundação Social do Quadro Bancário, revelou-
-se um projecto inovador em Portugal, tanto pela modalidade assente em moradias como pela estratégia de sustenta-
bilidade usada. Localizado na área metropolitana de Lisboa, mas vizinho a uma área de campos rurais, o complexo 
pretende reconstituir um estilo de vida meridional. 

Como numa medina, as ruas de diferentes larguras são destinadas aos peões, que durante o dia se movem sob a 
protecção das sombras dos volumes das casas e à noite são orientados pela luz que delas emana. Em planta é possível 
observar uma malha constituida por 52 casas e um edifício central de apoio. As coberturas translúcidas das unidades 
de alojamento, são executadas pelo material "plexiglass", e permitem a iluminação do complexo à noite. Em caso de 
urgência, os utentes a partir de cada alojamento podem activar um dispositivo que alerta a central de segurança lo-
calizada no edifício central, alterando a luz da cobertura de branca para vermelha. Cada unidade de alojamento tem 
capacidade até 2 pessoas e apresenta uma modulação quadrangular de 7,5m contida numa base de betão. Apresentam 
uma disposição espacial simples que facilita a circulação ao idoso, sendo que a cozinha e a sala se reúnem no mesmo 
espaço, lado a lado com o quarto e quarto de banho. O equilíbrio térmico interior deve-se à eficácia de reflexão da 
caixa translúcida da cobertura e da almofada de ar, criada entre essa área e a habitável. 

Por último, o edifício central, contém todos os serviços comuns necessários ao funcionamento do complexo e qualida-
de de vida, desde estacionamento, piscina, áreas sociais, de enfermagem e quartos para doente e acamados. 
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Fig. 116, 117, 118. Fotografias da obra
Fig. 119. Planta do Piso de entrada.
Fig. 120. Planta dos módulos dos apartamentos.
Fig. 121. Planta dos dormitórios do hospital geriátrico.
Fig. 122. Desenhos da modulação da estrutura do edifício e fachada.
Fig. 123. Planta e corte.
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EDIFÍCIO RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS DE DRIE HOVEN

construção do programa

Arquitecto: Herman Hertzberger
Localização: Amesterdão, Holanda
Data:1974
Modalidade: Habitações e Quartos
Número de Quartos: ( - )

O edifico residencial De Drie Hoven era originalmente composto por três categorias diferentes de residência ordena-
das segundo o grau de dependência dos seus pacientes. O projecto devia assim incluir um hospital geriátrico composto 
por 250 camas, outra zona composta por 190 quartos individuais e 55 apartamentos para casais. No entanto, muitas 
alterações foram realizadas desde a sua construção, o número de quartos aumentou e pouco do programa inicial ficou. 

Hertzberger concebe o edifício como se de uma pequena cidade se tratasse, em que os equipamentos centrais deviam 
ser facilmente acessíveis a todos os residentes. Apresentando a forma de uma cruz assimétrica, organiza-se em quatro 
alas desenvolvidas a partir de um centro que constitui o núcleo da vida colectiva do edifico e, desenvolvendo este es-
paço como uma "praça da aldeia" 33 destinada ao encontro social. Assim, a configuração do edifico parte da premissa 
de que “tudo tivesse de ser acessível dentro de uma curta distância debaixo do mesmo tecto, uma vez que quase ninguém é 
capaz de abandonar as instalações sem assistência” 34. 
O piso térreo organiza o momento de entrada e um centro de actividades, mas é nos pisos superiores que o edifício 
adquire a sua verdadeira importância. Um amplo espaço reúne o buffet, bar, terraço, loja, lavandaria e um zona desti-
nada a concertos, festas e actividades comunitárias sobre o qual se abrem mezaninos nos pisos superiores. Deste centro 
derivam quatro alas, cada uma destinada às diferentes categorias de residências. A ala sul acolhe o hospital geriátrico 
com quartos com uma capacidade máxima de quatro pessoas. Na ala este e oeste, encontram-se os apartamentos para 
casais e quartos individuais. Por fim, na ala norte reúnem-se mais quartos individuais e quartos destinados ao pessoal. 

Num edifício que procura funcionar como uma cidade para os seus moradores, as unidades de habitação são situadas 
ao longo de uma "rua", que configuradas aos pares, têm áreas semelhantes a alpendres. Estes espaços para além de 
regularem a transição entre o privado e o público, permitem a reunião entre vizinhos. 

A complexidade do programa, que incluía uma considerável variedade de espaços com diferentes dimensões e escalas, 
levou à criação de uma estrutura modular pré-fabricada para a construção de todo o edifício. Desta maneira, obteve-
-se um jogo de peças formada por três medidas diferentes que tornaram possível responder a qualquer exigência do 
programa, assim como, simplificar toda a construção e reduzir os custos. 

33. Philippe Dehan, "Ĺ habitat des personnes âges: du logement adapté aux établissements spécialisés", Paris: Le Moniteur, 1997. P. 31 - trad.
livre da autora. 
34. Herman Hertzberger, " Lições de arquitectura" (trad. Carlos Eduardo Lima Machado), S. Paulo: Martins Fontes, 1999. P. 61.
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Fig. 124, 125, 126. Fotografias da obra
Fig. 127. Desenho da implantação.
Fig. 128. Planta dos módulos.
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ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS DE OVERLOOP

construção do programa

Arquitecto: Herman Hertzberger
Localização: Almere-Haven, Holanda
Data:1984
Modalidade: Habitações e Quartos
Número de Quartos: ( - )

Esta estrutura residencial para pessoas idosas está localizado no coração de uma área residencial mas num terreno 
remanescente na cidade, à beira da represa do lago Veluwe. Nesta estrutura é perceptível duas variações formais, um 
edifício principal que agrega as várias áreas funcionais, comunitárias, quartos e apartamentos e noutra área do terreno, 
independentes do edifico principal, três pequenas barras de um só piso que configuram um "U" e que integram 18 
habitações para casais de idosos autónomos. 

O edifico principal mesmo assemelhando-se a uma fortaleza procura proporcionar aos seus habitantes, sobretudo aos 
mais condicionados, a oportunidade de manter contacto visual com o mundo exterior. Para exprimir essa ideia, a lo-
calização do espaço comunitário, usado para recepções e reuniões festivas, foi desenhado para proporcionar a melhor 
vista sobre a paisagem que vai além do lago Veluwe. Assim, mais uma vez, tal como no De Drie Hoven, esta estrutura 
residencial tem um espaço semelhante a uma "praça da aldeia". Em suma, é onde tudo acontece e se pode fugir ao 
isolamento das unidades habitacionais. Sendo um edifício de vários pisos, nenhum devia ser excluído deste espaço 
central, desta forma, este teve que se estender verticalmente até ao topo. 

Nas residências autónomas, uma área coberta na porta da frente, assinala o começo da "soleira" da casa, é o lugar em 
que se limpa a neve das botas e se pendura o guarda-chuva. As entradas cobertas são também equipadas com bancos. 
Assim como no De Drie Hoven, mas com uma configuração material e espacial diferente, as portas de entrada das ca-
sas estão dispostas duas a duas para formar um alpendre combinado, o qual, porém, é dividido em entradas separadas 
por uma divisória vertical que se projecta a partir da fachada. Esta zona de entrada é vista como uma extensão da casa. 
Este espaço de transição significa assim, em primeiro lugar e acima de tudo, criar um espaço para as boas vindas e as 
despedidas porque a "soleira" é tão importante para o contacto social quanto as paredes grossas para a privacidade. Por 
fim, as meias portas permitem a quem esteja sentado do lado de fora manter contacto com o interior do apartamento, 
de modo que se pode pelo menos ouvir o telefone tocar. 
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programa e áreas inicialmente propostas

ADMINISTRAÇÃO
202 m2

RECEPÇÃO

CLÍNICA

QUARTOS DUPLOS

CAFETARIA/SANITÁRIOS

BIBLIOTECA/
SALA POLIVALENTE

SERVIÇOS

380 m2

HABITAÇÕES

ÁREAS COMUNS

PISCINA INTERIOR
95 m2

CASA PRINCIPAL

120 m2

60 m2

150 m2

130 m2
CASA DOS CASEIROS

202 m2

950 m2

maturação do programa e áreas

ADMINISTRAÇÃO  158 m2

RECEPÇÃO 131 m2

GABINETE DIRECÇÃO - 16 m2

GABINETE DIRECTOR TÉCNICO - 12 m2

SALA DE REUNIÕES - 30 m2

SALA DA ADMINISTRAÇÃO - 32 m2

ARQUIVO - 8 m2

COZINHA - 20 m2

SALA DE REFEIÇÕES - 19 m2

SANITÁRIO - 7 m2

ACESSO INTERIOR - 14 m 2CASA DO LADO

CASA DO LADO

CASA PRINCIPAL

HALL DE ENTRADA - 45 m2

RECEPÇÃO - 15 m2 
GABINETE DE ATENDIMENTO - 21 m2

ACESSOS PRINCIPAIS - 50 m2

CLÍNICA 349 m2

ÁTRIO - 39 m2

GABINETE MÉDICO (x 2) - 11/10 m2

GABINETE DE ENFERMAGEM - 13 m2

SALA DE EXAMES - 15 m2

WC/VESTIÁRIOS (x 5) - 6/5/4/6/2 m2

QUARTOS DUPLOS (x 6) - 22 m2

QUARTO DE BANHO (x 6 ) - 4 m2

SALA PREPARAÇÃO MEDICAÇÃO - 18 m2

SALA DE BANHO GERIÁTRICO - 18 m2

SALA COMUM - 46 m2

CAFETARIA / WC 76 m2

HALL - 21 m2

CAFETARIA - 35 m2

SANITÁRIOS (x 2 ) - 10 m2

BIBLIOTECA/
SALA POLIVALENTE 173 m2

SALA POLIVALENTE - 70 m2 
BIBLIOTECA - 47 m2

PEQUENO AUDITÓRIO - 56 m2

SERVIÇOS 546 m2

SALAS TÉCNICAS - 241 m2

COZINHA - 54 m2

LAVANDARIA - 27 m2

ARRECADAÇÕES (x 6) - 17 m2 
SALA DO PESSOAL - 21 m2 
OFICINA - 21 m2

CABELEIREIRO E ESTÉTICA - 21 m2

LOJA MERCEARIA - 21 m2 
VESTIÁRIOS/SANITÁRIOS - 38 m2

HABITAÇÕES 792 m2

QUARTO
SALA / KITCHENETTE
QUARTO DE BANHO

ÁREAS COMUNS 260 m2

SALAS DE CONVÍVIO(x 2) - 33 m2

SALA DE ACT. OCUPACIONAIS - 81 m2

SALA POLIVALENTE - 67 m2

SANITÁRIOS - 46 m2

PISCINA INTERIOR 131 m2

PISCINA - 93 m2

BALNEÁRIOS (x 2) - 19 m2

235 m2

programa inserido nas preexistências
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COMPOSIÇÃO DOS ESPAÇOS

construção do programa

O programa é uma necessidade imediata para a 

elaboração de um projecto de arquitectura. Dentro do 

tipo - estrutura residencial para seniores, procurou-se 

estabelecer um programa que responda tanto às obri-

gações legislativas, aos desejos da cliente e dos futuros 

residentes, como atento às características do lugar, se-

jam estas naturais, preexistências artificiais, questões 

sociais e culturais. Desta forma, empenhamo-nos na 

construção de uma disposição programática simples e 

clara, mas com a consciência de possíveis variações e 

transformações ao longo do processo de projecto.

Através da construção de organogramas tornou-se 

mais fácil a tarefa de perceber, organizar e comuni-

car as distintas áreas funcionais do programa, a sua 

distribuição e possíveis ligações entre si. Assim como, 

imaginar as possíveis formas de ocupação do espaço, 

de modo a responder às necessidades dos residentes e 

trabalhadores da estrutura residencial. 

Procurou-se trabalhar dentro dos 25% de área bruta 

de construção nova admitida, que em relação aos 

22600m2 do terreno de intervenção, correspondem 

apenas a 5650 m2 da área total do mesmo e, sem nos 

esquecermos que 4600 m2 do terreno ficaram excluí-

dos da área de intervenção devido aos metros livres 

obrigatórios entre a autoestrada e a nova construção.  

Neste sentido, procuramos integrar um conjunto de 

áreas funcionais, como a entrada e recepção, adminis-

tração e clínica de saúde nos edifícios preexistentes, 
pois estes permitiam um maior destaque, facilidade 
e flexibilidade de acessos e as suas dimensões ajusta-
vam-se a esse programa. Por outro lado, as habitações 
exigiam uma ambiência mais íntima, serena, e por 
isso, uma maior necessidade de afastamento ao caos 
envolvente. Por fim, as áreas de serviços essenciais 
e técnicas como: lavandaria, cozinha, arrecadações, 
balneários, salas do pessoal e cais de cargas e descar-
gas, seriam dispostos numa zona intermédia de ligação 
tanto à área residencial como à área da clínica de 
saúde, unindo toda a estrutura. No desenvolvimento 
do projecto, foram acrescentados ao programa mais 
alguns serviços, uma mercearia, um espaço de cabe-
leireiro e estética, piscina coberta, biblioteca, pequeno 
auditório e uma cafetaria. 

Contudo, e embora comprovada a importância da 
elaboração de redes que simplificam e agrupam os 
espaços por qualidades, funções e ambivalências 
espaciais, durante o processo criativo da composição 
arquitectónica, a forma como o desenho evoluiu, 
derivado do contexto, preexistências, ou deliberações 
do próprio autor e requisitos do requerente, acaba por 
transcender as matrizes pré-definidas. 

Como tal, o organograma elaborado serviu como uma 
sugestão do caminho a percorrer e não como uma 
imposição.
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CONSTRUIR A IDEIA

construir a ideia

“sem ideias, a Arquitectura é vã, vazia.” 1

 
A existência de uma ideia traz sempre associada a 
existência de uma intencionalidade. A ideia é a ima-
gem criada; a representação mental de algo real, ou 
imaginado, e o processo da sua construção.

Aristóteles defendia que a ideia é sempre experiência 
dos sentidos e das percepções sobre as coisas inter-
pretadas pelo saber inato ou adquirido. Se a ideia é 
percepção, e percepção consiste na aquisição, interpre-
tação, selecção e organização das informações obtidas 
pelos sentidos, a partir do histórico de vivências - é 
memória, é pensamento. Então, sendo o pensamento 
a modelagem do mundo do indivíduo com base na 
sua experiência e cognição, baseado na interpretação 
individual da realidade, e não na realidade em si, a 
ideia é sempre fruto dos pré-conceitos, mas também a 
possibilidade de desbravar novos conceitos. 

“O fenómeno do conhecimento implica apenas a sua 
pretensa existência; mas não a sua existência real.”  2

Assim, o conhecimento do artista não procede do 
pensamento puro, mas sim, da vivência e intuição, que 
depois de interpretarem primordialmente um ser, um 
objecto ou uma situação em particular, representa-o 
indirectamente, elevando-o à esfera do irreal. Um 
processo de manifestação irreal que procura o sentido 
do processo real. 

1. Alberto Campo Baeza, "A ideia construída", Casal de Cambra: Caleidoscópio Editora, 2013. P. 9. 
2. Johannes Hessen, "Teoria do Conhecimento", Coimbra: Arménio Amado, 1980. P. 30.

Fig. 1. Antony Gormley, "Early Drawings", Londres, 1984. 

1.
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Construir a Ideia é experiência, na medida em que 
interage com as relações que o criador estabelece 
com o seu entorno. Esta capacidade de criar parte do 
processo - sentir, pensar, expressar e construir – no 
qual as experiências anteriores acumuladas articu-
lam o antigo e o novo. É um processo de criação que 
começa – primeiro na assimilação de sensações, depois 
no surgir do pensamento seguido da ideia, e da ideia a 
procura pela forma, que pretende ganhar um carácter 
prático e articular-se com a vida. Este processo é ex-
pressão de cultura, constrói elementos de significação 
que possibilitam aos outros um melhor entendimento 
dos actos da obra criada, promovendo uma forma de 
comunicação, de linguagem. Um processo criativo 
que pode ser tão complexo que gera conhecimento 
presente e futuro.
 
No processo de construção da ideia esta pode defi-
nir-se pelo percurso de linhas de acção, e não pelo se-
guimento de normas específicas. E o desenho da ideia 
trabalha como um instrumento de transmissão de 
pensamento – idealizar é criar no nosso pensamento. 

“Desenho é projecto, desejo, libertação, registo e forma de 
comunicar, dúvida e descoberta, reflexo e criação, gesto 
contínuo e utopia.” 3

Neste sentido, percebemos que a arquitectura vai para 
além da forma que assume. É a ideia expressa, mate-
rializada à medida do Homem. 

“As formas destroem-se com o tempo, mas as ideias per-
manecem, são eternas.” 4 

3. Álvaro Siza Vieira. "01 textos", Porto: Edição Civilização, 2009. P. 273.
4. Alberto Campo Baeza, "A ideia construída". Op. Cit. P. 11.
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2.

Fig. 2. Desenho da autora.
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METAMORFOSE

construir a ideia

Este esboço representa a primeira a ideia. As primeiras 
linhas de acção. Algo vulnerável e frágil, mas com a 
sinceridade de quem procura criar através das consi-
derações do lugar, uma circunstância que informa, 
condiciona e dá sentido. 

“é muito importante não estar muito tempo com a folha 
em branco porque esse vazio é inquietante. Podes deixá-
-la assim, ou tens outra opção, sujá-la e começar.” 5 

Por via do desenho fazem-se as primeiras tentativas 
de nos situarmos no espaço, no tempo e dar forma à 
visão que se tem em si e dos outros. A apresentação 
deste primeiro esquisso não segue a premissa do que o 
que foi pensado tenha ficado, mas tudo começou deste 
desenho. A primeira ideia é sempre algo inacabado, 
que não passa de um esboço. Incapaz de oferecer cer-
tezas, improvisa e questiona tudo aquilo que procura 
representar. Esta inicia-se como um espaço de ilusão, 
onde a utopia é a palavra de eleição e o efémero uma 
constante. É a que mais se aproxima de um mundo 
fictício, quase sem limites na arte do criar.  

"[...] o desenho desenha, expõe, sonha sem resolver ainda, 
como pode o homem conviver com sua própria imagem, 
com a terra, com o céu, com os outros. Como eles podem 
viver juntos?" 6

É um ato de criação que se transforma – digamos de 
dentro e desenvolve para fora - alastrando-se e toman-

do conta de todo o processo, onde é preciso aprender a 
navegar entre as exigências do programa, as premissas 
do lugar, as necessidades do futuro habitante, contra-
dições e imposições na procura da melhor abordagem 
projectual e as suas inúmeras possibilidades de trans-
formação, rejeitando a prática do conformismo. Um 
projecto conformado é sinónimo de silêncio. No ato 
de criar, entre o vazio da folha branca, precisamos de 
encontrar o diálogo, de gerar discussão, interrogação, 
conflito e reencontro, dúvidas e convicções, provocar 
a inquietude para levar a uma contínua abertura do 
“procurar fazer melhor”, assistindo assim, à chegada 
de novas transformações que procuram uma aproxi-
mação ao real. Porque as ideias ao serem confrontadas 
com a realidade adaptam-se. Arrancam com a ideia de 
quem a imagina, determinando um principio estrutu-
rador, mas que, no seu percurso, são mesclados com as 
ideias dos outros - muito especificamente aqueles para 
quem as ideias são concebidas. Ora se salienta mais 
uma, ora a outra; e quanto mais uma se salienta mais 
a outra se apaga.

Transformações que pretendem fazer notar que existe 
apenas uma lei que abrange tanto o mundo das coisas 
reais como o da imaginação: A Metamorfose. 

Da criação à acção e da acção à concretização. A poé-
tica da inquietude da constante procura…

5. Álvaro Siza Vieira.
6. Luís Martinez Santa-Maria, "Intersecciones", Madrid: Rueda Editora, 2004. P. 71
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OS LUGARES ENTRANHAM-SE NOS OSSOS

reconstruir o lugar

A noção do Lugar deriva de confrontações directas 
entre o homem e o espaço, profundamente ligadas a 
questões de identidade e memória, do consciente e 
inconsciente, de valores condicionados pela cultura 
e comportamento biológico dos que nele habitam, 
rodeiam ou visitam. É um produto da adaptação ao 
mundo do indivíduo e da família, que se posiciona 
num determinado espaço e numa dimensão temporal 
contínua, entre passado, presente e um futuro.  

Norberg Schulz em Genius Loci, Towards a Pheno-
menology of Architecture8, afirma que a construção 
do Lugar exprime o valor essencial da disciplina da 
arquitectura, na concreta manifestação do habitar 
humano.7 

“[...] habitar, num sentido existencial, é o propósito 
da arquitectura. O homem habita quando consegue se 
orientar e se identificar com um ambiente ou, em suma, 
quando experimenta, o ambiente como significativo.” 8

O lugar é algo mais que localização geográfica ou 
matéria, este tem naturalmente uma matriz e história 
incontornáveis. É como um espelho dos habitantes e 
das suas experiências multidimensionais. É manifesta-
ção de um todo material, corpóreo e espiritual. 
Para Schulz, o lugar expressa muito mais do que sim-
ples local de abrigo, mas tem implícito um “significado 
existencial” 9 relativo ao transcendente. Desta forma, 
o autor introduz o conceito de genius loci, termo já 

utilizado pelos Romanos, que se refere ao “espírito do 
lugar”.  Norberg Schulz afirma que todo o lugar pos-
sui, em si, “espíritos que lhe dão vida”, determinando o 
seu carácter e identidade, conferindo a cada lugar uma 
particular ambiência.10 À arquitectura cabe o papel de 
reunir esse “espírito do lugar” através da sua mate-
rialização numa relação entre a intenção plástica e a 
procura dos significados existenciais para que, entre 
linhas visíveis ou invisíveis, homem e lugar permane-
çam intrinsecamente conectados num ambiente capaz 
de ser habitado e experienciado como um todo.  

Nuno Grande em Arquitecturas Sitiadas, A Propósito 
da Exposição Habitar Agora, cita uma frase de Álvaro 
Siza "a arquitectura está no sitio", expondo que para se 
compreender a totalidade desta citação é preciso uma 
leitura completa à obra de Siza para se perceber que, 
este "sítio" nunca se resume ao lugar material que serve 
de suporte ao projecto, mas abrange sobretudo a "cir-
cunstância" cultural que o gera.11

O lugar deve ser entendido enquanto soma das suas 
características físicas mas também, simultaneamente, 
das simbólicas. Assim, mais que um espaço físico, o 
corpo da arquitectura deve impor-se como lugar da 
percepção, construindo um espaço de vida e projec-
tando significados que fortalecem a experiência do 
lugar. 

“Encontramo-nos em constante diálogo e interacção com 

7. Christian Norberg-Schulz, " Gebius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture", New York: Rizzoli, 1980.
8. "The existential purpose of building (architecture) is therefore to make a site become a place, that is to uncover the meanings potentially present in the 
given environment" Ibid. P. 18. 
9. Ibid. P. 5.
10. "Existential foothold” and “dwelling” are synonyms, and “dwelling”, in an existential sense, is the purpose of architecture [...] Dwelling therefore, 
implies something more than “shelter”. It implies that the spaces where life occurs are places, in the true sense of the world. A place is a space which has 
a distinct character [...] The place is the concrete manifestation of the mań s dwelling, and his identity depends on his belonging to places." Ibid. P. 5. 
11. "the genius thus denotes what a thing is, or what it “wants to be” " Ibid. P. 18.
12. Nuno Grande, in Maria Milano, "Do habitar", Porto: ESAD, 2005. P. 115
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o meio ambiente, até ao ponto que é impossível separar a 
imagem do eu da sua existência espacial e sitacional "Eu 
sou o meu corpo", reivindica Gabriel Marcel, mas "Eu 
sou oespaço onde estou", afirma o Noel Arnaud.” 12 

A indiferença ao “espírito do lugar”  transformam 
a arquitectura num produto carente de significado 
que retrai os sentidos humanos, coagindo-o para o 
isolamento e debilitando a sua participação no mun-
do, através da indiferença perante o intercâmbio de 
emoções e associações para com o lugar e, consequen-
temente, interferindo na estrutura social de relações 
comunicativas e interactivas que procuram uma 
significação colectiva. 13 

"[…] projectar, planear, desenhar, não deverão tradu-
zir-se para o arquitecto na criação de formas vazias de 
sentido, impostas por capricho da moda ou por capricho 
de qualquer outra natureza. As formas que ele criará de-
verão resultar, antes, de um equilíbrio sábio entre a sua 
visão pessoal e a circunstância que o envolve e para tanto 
deverá ele conhecê-la intensamente, tão intensamente que 
conhecer e ser se confundem […]” 14 

Podemos então assumir que a reconstrução da identi-
dade do lugar reside num conceito de totalidade entre 
o corpóreo, ligado à matéria, e o espiritual, ligado ao 
carácter, história e identidade, dimensões indissociá-
veis que, participando conjuntamente, estabelecem 
mecanismos activos frente ao mundo.15 Por um lado 

existe uma dimensão física, explicitamente reconheci-
da, compreendida, visualmente observável e palpável, 
e, por outro, toda uma dimensão imaterial, ligado ao
extraordinário, próprio de cada lugar. 16

Os lugares entranham-se nos ossos, numa visão que 
pretende fazer notar que se por um lado a arquite-
tura se "amarra" às paisagens ou aos tecidos urba-
nos preexistentes, por outro, deve "emergir" destes, 
aceitando a sua própria "circunstancia" 17 fortalecendo 
a ligação entre o material e o imaterial e facilitando a 
nossa percepção e compreensão do mundo e a exten-
são do espaço visível. 

13. Juhani Pallasmaa, "Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos" (trad. Moisés Puente e Carles Muro), Barcelona: Gustavo Gili, 2015. 
P. 76 - trad. livre da autora.
13. " […] la eliminación del resto de los sentidos tienden a empujarnos hacia el distanciamiento, el aislamiento y la exterioridad. Sin duda, el arte del 
ojo ha producido edificios imponentes y dignos de reflexión, pero no ha facilitado el arraigo humano en el mundo" Ibid. P. 23. 
14. Fernando Távora, "Da organização do espaço", Porto: Faup Publicações, 2006. P. 74.
15. "el Raumgefuhl schmarsowiano apelaba a un sentimento global en el momento perceptivo que no podia reducirse a los puros datos cuantitativos, ma-
teriales, del espácio y de los objetos. Movimento, vision y tacto actuan inseparablemnte produciendo una experiencia global, sentimental segun este autor, 
lo cual significa tanto como que la realidade de la obra arquitetónica, por ejemplo, es inseparable de la percepcion humana y de sus mecanismos activos 
frente al mundo." Ignasi Solà-Morales, "Diferencias : topografia de la arquitectura contemporánea", Barcelona: Gustavo Gili, 2003. P. 104. 
16." Una obra de arquitectura no se experimenta como una serie de imágenes retinianas aisladas, sino en su esencia material, corpórea y espiritual plena 
e integrada. Ofrece formas y superficies placenteras moldeadas por el tacto del ojo y de otros sentidos, pero también incorpora e integra estructuras físicas 
y mentales que otorgan a nuestra experiencia existencial una coherencia y una transcendencia reforzadas."  Juhani Pallasma, "Los ojos de la piel. La 
arquitectura y los sentidos" (trad. Moisés Puente e Carles Muro), Barcelona: Gustavo Gili, 2015. P. 13.
17. Nuno Grande, in Maria Milano, "Do habitar", Porto: ESAD, 2005. P. 115
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ESPAÇO

reconstruir o lugar

A noção comum de espaço define-se como uma geo-
metria tridimensional, que se distingue por diferenças 
qualitativas, tais como alto e baixo, largo e estreito. 
É a “distância entre dois pontos, ou a área ou o volume 
entre limites determinados” 18. É algo que implica a pos-
sessão de uma extensão e invólucro, com propriedades 
como direcção e ritmo, procurando manifestar uma 
ordem através da projecção de um conjunto de sinais. 
No entanto, Bruno Zevi em “Saber ver a arquitectura”, 
descreve-a como algo que não provém de um conjunto 
de larguras, comprimentos e alturas dos elementos 
construtivos que encerram o espaço, mas precisamente 
do vazio, do espaço encerrado, do espaço interior em 
que os homens andam e vivem.19 Espaço pressupõe 
uma relação entre duas partes - só existe um dentro 
se existir um fora, compondo a precisa tensão entre 
o interior e o exterior, o público e o privado, através 
da definição de níveis de intimidade, de proximidade 
e distância, procurando-se atribuir o tamanho certo 
às coisas, num jogo de escalas e proporções, gerando 
sequências espaciais que nos conduzem, guiam e con-
fortam. Neste sentido, pensar o espaço unicamente 
através do conhecimento comum como uma geome-
tria ou adjectivação não é suficiente. 

Segundo o geógrafo Yi-Fu Tuan no seu livro " Espaço 
e lugar: a perspectiva da experiência" 20, expõe que 
frequentemente espaço e lugar se fundem, uma vez que 
as duas categorias não podem ser compreendidas uma 
sem a outra. Para Tuan, o espaço, transforma-se em 

lugar à medida que o homem o dota de valor e signi-
ficado. 21  Assim, quando o espaço nos é inteiramente 
familiar, torna-se lugar. 22 A simples presença do 
homem modifica o espaço e qualifica-o. Por exem-
plo, uma paisagem possui vários elementos físicos 
que a compõem, o céu, a terra, o mar, a vegetação, 
as montanhas, e estes elementos apresentam uma 
relação espacial entre si, mas, contudo não podem ser 
definidos como um lugar, mas sim como um espaço 
indeterminado, até ao momento em que o homem é 
inserido nele. Sem os atributos humanos, o espaço 
não é um lugar, mas apenas um local onde todos os 
elementos  espaciais e os ambientais agem.

“Quando se fala do homem e do espaço, soa como se o 
homem estivesse numa parte e o espaço noutra. Mas o 
espaço não é algo oposto ao homem. Não é um objecto 
externo nem uma experiência interior. Não há homens e 
também espaço; Pois se eu digo "homem" e penso com essa 
palavra aquilo que é humano, isto é, que habita, então 
menciono junto com o homem "um Homem": a morada 
no quadrante ao lado das coisas. ” 23

A capacidade fenomenológica da arquitectura incide 
assim, sobre a capacidade em se transformar um mero 
espaço num ambiente significante para o homem. 
Isto é, o espaço, mesmo enquanto elemento crucial na 
criação arquitectónica, não poderá ser definido como 
lugar e espaço significante enquanto não for ocupado 
pelo homem.

18. CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário etimológico nova fronteira da língua portuguesa. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1982. P. 320.
19.  "Mas a arquitectura não provém de um conjunto de larguras, comprimentos e alturas dos elementos construtivos que encerram o espaço, mas preci-
samente do vazio, do espaço encerrado, do espaço interior em que os homens andam e vivem."  Bruno Zevi, "Saber ver a arquitectura" (trad. Maria 
Isabel Gaspar, Gaetan Martins de Oliveira), São Paulo: Martins Fontes, 2002. P.18. 
20. Yi-Fu Tuan, "Espaço e lugar: a perspectiva da experiência." (Tradução: Lívia de Oliveira), São Paulo: Difel, 1983.
21. “O espaço transforma-se em lugar à medida que adquire definição e significado”. Yi-Fu Tuan, "Espaço e lugar: a perspectiva da experiência." 
Op. Cit. P. 151.
22. “Quando o espaço nos é inteiramente familiar, torna-se lugar”.  Yi-Fu Tuan, "Espaço e lugar: a perspectiva da experiência." Op. Cit. P. 83.
23. Martin Heidegger, "Bauen, Wohnen, Denken" (1951) conferência pronunciada por ocasião da "Segunda Reunião de Darmastad", publi-
cada em Vortäge und Aufsätze, G. Neske, Pfullingen, 1954. (Tradução: Marcia Sá Cavalcante Schuback). Disponível em: https://pt.scribd.
com/doc/105768862/HEIDEGGER-Martin-Construir-Habitar-Pensar  
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24. Christian Norberg-Schulz, " Gebius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture", New York: Rizzoli, 1980. P. 19.

“Nós temos usado a palavra ‘ habitar’ para indicar a re-
lação total homem-meio. […] Quando o homem habita, 
ele está simultaneamente locado no espaço e exposto a um 
certo carácter ambiental. As duas funções psicológicas 
envolvidas, podem ser chamadas “orientação” e “ identi-
ficação”. Para ganhar o suporte existencial o homem tem 
que ser capaz de orientar-se; ele tem que saber onde ele 
está. Mas também ele tem que identificar-se com o meio, 
isto é, ele tem que saber como ele está num certo lugar.” 24

O espaço arquitectónico desenvolve-se assim como 
uma representação de todas as experiências vividas 
ou susceptíveis de vivência, inerentes a uma promessa 
de função, um indício de acção. Este espaço parte da  
análise e síntese da experiência humana no mundo e 
deve, para além da sua função básica de habitação e 
organizador do espaço terra, permitir-se “domesticar” 
pelo Homem, de forma a ser reconhecido, compreen-
dido e tolerado. 

O espaço torna-se assim flexível, construindo-se com 
o desenrolar da vida de quem o habita. Um espaço 
que se mostra por construir é, por isso, um espaço 
transformador. Um espaço que se transforma e adqui-
re novas rede de significado é, também, um espaço 
modelador. 

O espaço como dispositivo multifacetado, contentor 
de infinitos níveis de significados, que se sobrepõem 
e entrelaçam, alterando-se e adaptando-se consoante 

quem os habita. 
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3. Transformar o ordinário em extraordinário celebrando as marcas do passado.

Fig 3. Daderot, "Tea Bowl, Korea, Joseon dynasty, 16th century AD", Exibida no Museu Etnológico, Berlim, Alemanha, 2014.
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A METÁFORA: KINTUGSI

reconstruir o lugar

Na cultura japonesa quando uma tigela valiosa se par-
te é reparada através do Kintsugi: técnica japonesa de 
restauro de cerâmicas com ouro. O uso de uma laca 
particular, denominada de urushi, como cola, recom-
põem o objecto ao mesmo tempo que serve de adesivo 
para o pó d óuro. O Kin entendido como ouro, e tsugi 
como reparo, não é uma técnica simples de restauro 
mas um trabalho complexo que embeleza e enrique-
ce a nova vida do objecto deixando em evidência as 
linhas de ruptura, preenchidas com o pó d óuro. 25

Kintsugi representa a criação de beleza a partir da 
imperfeição, assim como, esplendor a partir do infor-
túnio. Esta para além de uma técnica é reconhecido 
como uma filosofia que se baseia nos princípios do 
Wabi Sabi: uma visão estética que procura a aceitação 
da transitoriedade, da impermanência e imperfeição, 
seja numa obra de arte, numa expressão artística ou 
num momento da própria natureza, que culminam no 
despertar de um sentimento de profunda emoção. 

Partindo do exposto, Kintsugi simboliza a capacidade 
de se descobrir a partir de fragmentos de um todo 
irrepetível, valores e qualidades nos defeitos, que não 
se pretendem camuflar ou omitir mas evidenciando-
-os, narrando uma mudança importante, uma ruptura 
que muda para sempre a natureza do objecto, e que o 
torna especial, único e irrepetível.

Assim como o Kintsugi embeleza e trata a "quebra" 

25. Chiara Lorenzetti, "Kintsugi, l árte di riparare con l óro", Biella: Chiara Lorenzetti, 2017.
26. Christian Norberg-Schulz, " Gebius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture", New York: Rizzoli, 1980. P. 50

do objecto como uma parte importante da sua 
história, nesta intervenção, na Quinta da Senhora 
do Monte, onde a preexistência da casa serviu de 
impulso ao sonho da proprietária para a construção 
de uma estrutura residencial para seniores, é funda-
mental captar a essência do lugar e, portanto, das suas 
preexistências compreendendo que as suas imperfei-
ções, quebras e reparos, fazem parte da sua história, 
manifestando a sua transformação ao longo do tempo. 
Por vezes grandes cicatrizes embelezam o objecto, não 
só plasticamente mas pela história que contam. E estas 
não devem ser associadas a entrave ou lamento na ta-
refa arquitectónica mas enquanto força, diversidade e 
riqueza. Procurando assim, a adaptação das estruturas 
e da quinta no seu todo, às necessidades actuais e ao 
novo programa mas também preservar e enaltecer um 
pedaço da sua história.

"Desde o começo dos tempos, o homem reconheceu que 
criar um lugar significa expressar a essência do ser. O 
ambiente criado pelo homem onde ele vive não é uma 
mera ferramenta prática ou o resultado de acontecimen-
tos arbitrários, tem estrutura e incorpora significados" 26
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A experiência arquitectónica expressa-se na vivência corporal dos espaços que a definem.

4. 5.

6. 7.

Fig 4. Samuel T. Ludwig, "Bruder Klaus Field Chapel", Mechernich, Alemanha, 2007.
Fig 5. Rasmus Hjortshøj, "Bruder Klaus Feldkapelle", Mechernich, Alemanha.
Fig 6. Autor desconhecido, "Therme Vals", Vals, Suiça.
Fig 7. Griffin Frazen, Vals, Suiça, 2012.



99

COM 5 SENTIDOS

reconstruir o lugar

O espaço construído não se experimenta como uma 
série de imagens isoladas, ou como um objecto de 
mera sedução visual mas, como um todo material, 
corpóreo e espiritual. Cada obra carrega consigo um 
significado e qualidades muito próprias, únicas e ir-
repetíveis que desencadeiam reacções diversas a quem 
as experiencia, dependendo da sua cultura, tradições, 
rotinas, pré-conceitos, estados de espírito e experiên-
cia no mundo e em sociedade. A sua capacidade de 
impulsionar uma acção, de se envolver e relacionar na 
vida activa do homem, talvez, até mesmo transformar 
mentalidades e reacções, elevam o objecto arquitectó-
nico a uma experiência imprescindível à vida humana. 
No entanto, o homem está tão familiarizado com esta 
realidade, que tende a perder a consciência do quão 
importante ela é na forma como se reflecte no seu 
comportamento, na esfera social, emocional e humana 
de cada um.

"(...) ver é obter cores ou luzes, ouvir é obter sons, sentir 
é obter qualidades e, para saber o que é sentir, não basta 
ter visto o vermelho ou ouvido um lá? O vermelho e o 
verde não são sensações, são sensíveis, e a qualidade não 
é um elemento da consciência, é uma propriedade do ob-
jecto. Em vez de nos oferecer um meio simples de delimi-
tar as sensações, se nós a tomamos na própria experiência 
que a revela, ela é tão rica e tão obscura quanto o objecto 
ou quanto o espectáculo perceptivo inteiro. Essa mancha 
vermelha que vejo no tapete, ela só é vermelha levando 
em conta uma sombra que a perpassa, a sua qualidade só 

aparece em relação com os jogos da luz e, portanto, como 
elemento de uma configuração espacial. Aliás, a cor só é 
determinada se se estende em uma certa superfície; (...) 27

Actualmente a tendência de se desenvolver uma 
arquitectura assente numa estratégia de impacto visual 
instantânea, muito derivado da produção em massa 
que recorre essencialmente à visão, conduz à obses-
são pelo consumo imediato de dezenas de imagens e 
converte-se o objecto arquitectónico numa espécie de 
"plano-imagem", uma manipulação visual, carente 
de significado, separada de profundidade e corpo, ao 
ponto de perder a sua verdadeira essência - procurar 
condições para o habitar. Há uma maior preocupação 
com a estética do invólucro do corpo do que com a 
experiência espacial e plástica do seu conteúdo. Su-
primem-se assim as capacidades sensitivas humanas à 
excepção da visual. 

"Em vez de uma experiência espacial e plástica exis-
tencialmente fundamentada, a arquitectura adoptou 
a estratégia psicológica da publicidade e da persuasão 
instantânea. (...) «A perda de temporalidade e a busca de 
impacto instantâneo na expressão contemporânea para a 
perda de profundidade experiencial.»" 28

É claro que podemos dizer que a visão é o primeiro 
sentido a absorver um objecto arquitectónico, ocu-
pando um lugar privilegiado na compreensão espacial. 
No entanto é preciso reaprender que a arquitectura é, 

27. Maurice Merleau-Ponty, "Fenomenologia da Percepção", São Paulo, Brasil: Martins Fontes, 1999. P. 25.
28. Juhani Pallasmaa, "Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos" (trad. Moisés Puente e Carles Muro), Barcelona: Gustavo Gili, 2015. 
P. 34 - trad. livre da autora.
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de facto, algo mais do que imagem, símbolo ou sinal. 
É algo substancial que só consegue ser apreendida 
na sua totalidade quando nos envolvemos com ela e 
quando interagimos com ela, seja através da visão, da 
audição, do olfacto, do paladar ou do tacto. Quanto 
mais alheios de um envolvimento pessoal e emocio-
nal com o objecto, mais difícil é a sua compreensão e 
identificação e consequente participação do homem. 
O sentir responde a muitas questões que a visão deixa 
pendentes. Porque, por exemplo, só o toque nos revela 
a verdadeira essência das coisas. Só a pele pode absor-
ver a textura de um material, a densidade, e a tempe-
ratura da matéria. 

"Toda experiência tocante da arquitectura é multissenso-
rial; qualidades de espaço, matéria e escala são medidas 
igualmente pelo olho, orelha, nariz, pele, língua, esqueleto 
e músculo. A arquitectura fortalece a experiência existen-
cial, a sensação de estar no mundo, e isso é essencialmente 
uma experiência fortalecida de si mesmo. Em vez de mera 
visão, ou dos cinco sentidos clássicos, a arquitectura envol-
ve vários domínios da experiência sensorial que interagem 
e se fundem." 29

A tangibilidade e satisfação táctil é fundamental. Não 
há nada como a sensação de tocar um material, como 
sentir o toque suave e quente da madeira ou a textura 
rugosa e fria da pedra. Ou reconhecer um cheiro, 
inevitavelmente associado a determinadas actividades, 
como o cozinhar, ou que inspiramos ao abrir uma 

determinada janela virada sobre o jardim. São vários 
os cheiros e sons que vamos acumulando ao longo da 
vida e sabemos aqueles que nos transmitem conforto 
e que associamos a determinados espaços,  lugares 
ou tarefas diárias. Desta forma o olfacto e a audição 
estão directamente ligado à memória, à criação de 
referências, conexões mentais que nos ligam à vida, 
à realidade. É responsabilidade do arquitecto criar 
espaços acusticamente confortáveis e olfactivamen-
te interessantes e estimulantes. Associamos, muitas 
vezes, o conforto de um espaço com base em algo que 
sentimos, através da audição, do olfacto ou do tacto 
e não necessariamente da visão. Uma sala pode ser 
pouco confortável, sem estar directamente ligada à 
temperatura que se faz sentir nela, mas antes aos mate-
riais que a completam e que vão desencadear reacções 
a quem as vive, ou ainda, derivado da sua escala e 
proporção.

“(…) existe a magia do real, do material, do corporal, 
das coisas que me rodeiam, que vejo e toco, que cheiro 
e ouço. Por vezes, em certos momentos e, como efeito 
que um espaço arquitectónico ou paisagístico, um meio 
determinado, exerce sobre mim, surge de repente aquele 
encanto que se instalou, como um crescer devagar da 
alma de que primeiro não me apercebo.” 30

Assim escreve o arquitecto Peter Zumthor em “Pensar 
a arquitectura” relativamente à ambiência de um 
lugar, à atmosfera, ao carácter com que cada espaço 

29. Juhani Pallasmaa, "Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos". Op. Cit. P. 52 - trad. livre da autora.
30. Peter Zumthor, "Atmosferas", Barcelona: Gustavo Gili, 2006. P. 83.
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se apresenta, se “dá” e nos envolve. Assunto também 
abordado por Norbert-schulz, no livro genius loci, 
referindo-se ao carácter do lugar.31 

Analisamos assim três obras muitos diferentes de 
Zumthor, em circunstancias, programa, forma e maté-
ria, mas perfeitamente enraizadas no lugar e profun-
damente ligadas ao carácter interpretativo e sensorial 
da arquitectura. 

Como tema para o Pavilhão Serpentine Gallery ś 
2011, uma instalação que ocorre todos os anos em 
Londres, nos "Kensington Gardens", Peter Zumthor 
idealizou um “hortus conclusus”, um jardim dentro 
de um jardim. Esta obra apresenta-se como um espaço 
para a contemplação, um lugar abstraído do caos exte-
rior, do barulho, do trânsito e dos cheiros de Londres. 
Um espaço para sentar, caminhar e observar as flores. 
Zumthor procurou assim despertar uma experiência 
intensa e memorável. O edifício, uma estrutura dupla 
de cor preta, actua como um pano de fundo para 
o jardim interior, cria-se um espaço contemplativo 
que evoca uma atmosfera tranquila. Esta moldura 
preta, sem tecto, onde a chuva, a luz e as sombras vêm 
compor o espaço, serve de enquadramento ao céu e de 
limite entre o exterior e o jardim.

Aqui a natureza assume o papel principal podendo 
simplesmente existir na sua forma natural sem ser 
controlada ou modificada, intensificando acções que, 

naturalmente, acontecem num jardim mas que, recor-
rentemente, passam despercebidas, como o florescer, 
o brotar, o crescimento e o desaparecimento de uma 
planta.

Também na capela de Bruder Klaus, em Mecherni-
ch, Alemanha, o diálogo entre os aspectos físicos, 
sensoriais e espirituais da experiência arquitectónica 
são realçados. Uma obra que está intimamente ligada 
a elementos como a luz, sombra, água e fogo, matéria 
e transcendência.  

Neste peça arquitectónica, a sua construção não 
seguiu os standards comuns. Projectada de forma a 
poder ser construída pelos agricultores locais, ergue-
ram-se 112 troncos de árvores criando uma grande 
tenda, deixando um óculo no topo. Durante vinte e 
quatro dias, num processo rudimentar de cofragem 
de betão à qual se juntaram algumas matérias do solo 
daquela região, conferindo-lhe uma tonalidade única, 
foram colocadas camadas de cimento que atingiram 
os 12 metros de altura. No final, os barrotes foram 
queimados, deixando para trás a sua impressão nas 
paredes interiores e um duradoiro cheiro a fumo. 

Apesar de toda a informação visual, parece impossí-
vel não nos sentirmos tentados a tocar nas paredes. 
Enquanto, o olhar é direccionado para o óculo, o 
ponto aberto ao céu. Este controla o tempo da capela, 
e permite que a chuva e luz entrem e modifiquem 

31. Christian Norberg-Schulz, " Gebius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture", New York: Rizzoli, 1980. P. 14.
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o ambiente do espaço conforme a hora do dia ou as 
estações do ano. O interior da capela é preenchido 
por uma carga fortíssima de dramatismo aliado a uma 
sensação de enclausuramento, conduzindo os visitan-
tes a divagar sobre questões existenciais da própria 
obra. 

Esta capela não se apresenta como um local para a 
consagração de serviços religiosos, mas como um local 
de meditação e introspecção.

De outra forma, nas Termas de Vals, construídas 
sobre as fontes termais do Cantão de Grisões, Suíça, é 
aqui apresentada como uma obra muito diferente das 
anteriores mas que de igual forma, Zumthor trabalha 
os aspectos físicos e sensoriais a partir da composi-
ção precisa e simples dos materiais, à manipulação 
da escala, das relações espaciais e do efeito luz. Um 
edifício que está completamente integrado na topogra-
fia e geologia do lugar, que brota da montanha e que 
dela procura fazer parte, como se sempre ali estivesse 
estado. Construído a partir de camadas de quartzito 
de Vals, encontrados na região, a pedra torna-se a 
inspiração guia para o projecto.

Zumthor procurou criar a forma de uma caverna 
parcialmente enterrada na encosta. Um espaço projec-
tado para que os visitantes desfrutem dos benefícios 
e qualidades dos banhos quentes, numa composição 
que tem como princípio o movimento. Através do 

desenho de um caminho de circulação, com ligações 
visuais e espaciais controladas, garantindo ou impe-
dindo uma vista, com combinações de luz e som-
bra, espaços abertos e fechados, guiam os visitantes 
desamparados pela visão turva dos intensos vapores de 
água, a certos espaços pré-determinados, mas tam-
bém permite a deambulação na descoberta de outras 
sequências espaciais, numa experiência integralmente 
sensitiva e revigorante. 

As Termas de Vals são também caracterizadas pela sua 
opacidade, onde a luz do sol se faz notar por peque-
nas frestas habilmente localizadas no tecto ou pela luz 
natural e paisagem que inundam as enormes janelas, 
que consoante as estações do ano conferem diferentes 
reflexos e inevitavelmente diferentes atmosferas aos va-
riados espaços. 

Concluiu-se, que o espaço arquitectónico reside num 
conceito de totalidade entre os aspectos físicos e senso-
riais, num registo onde o desenho dos elementos físicos 
das ideias formais e funcionais dos espaços apontem 
inevitavelmente para um carácter interpretativo e sen-
sorial da arquitectura. Desta forma, as maneiras de vi-
ver um objecto arquitectónico multiplicam-se. 

Neste sentido, empenhamo-nos na tarefa de criar uma 
proposta pensada como um prolongamento do corpo 
humano em toda a sua essência, construindo forças 
que permitam um contacto corporal e sensorial mais 
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íntimo e confortável. Uma arquitectura que capta a 
atenção não só pela imagem mas pelo seu conteúdo 
real, a experiência. 

Num contexto onde a envolvente exterior à quinta se 
gera no caos e no bombardear incessante de estímu-
los visuais e sonoros, pretendemos desenvolver uma 
abordagem na qual a serenidade e harmonia vêem 
reclamar o seu lugar. 
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8.

8. André Kertész, "Henry Moore's Shadow", Inglaterra, 1980.

O tempo para lá da juventude. E a propósito do que propomos neste projecto...
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O SÉNIOR

pensar o habitar

"[...] nós envelheceremos um dia, se tivermos este privilé-
gio. Olhemos, portanto, para as pessoas idosas como nós 
seremos no futuro. Reconheçamos que as pessoas idosas 
são únicas, com necessidades e talentos e capacidades 
individuais, e não um grupo homogéneo por causa da 
idade. " 32 

Somos o produto de um passado e de uma raiz cultu-
ral definida e enriquecida por séculos de existência.
As evidencias apontam no sentido de que, em cada 
época, face às limitações, em função das fontes de 
informação e conhecimento existentes, os homens 
foram tomando as decisões que julgaram mais asserti-
vas, mais benéficas, mais coerentes de acordo com os 
objectivos a atingir. 
De alguma forma, desde o início dos tempos, se foi 
construindo no Homem, a matriz cultural da família 
e de cuidar da família. E, neste contexto, também dos 
mais velhos. Daqueles que, decorrente da idade, já 
não conseguem produzir mais valias materiais para a 
família, mas que, podem ser fonte de riqueza afectiva.

Ao longo dos tempos imemoriais as famílias, de 
geração em geração, têm cuidado dos seus seniores. 
Mas, nesta geração actual de famílias, possivelmente, 
será a geração dos seus filhos a diferenciar o tradicio-
nal cuidado que se tem prestado aos mais velhos: aos 
seniores.

Vivemos no século XXI. A globalização veio para 

32. Kofi Annan, ex-secretário geral da ONU, durante a Assembleia Mundial sobre Envelhecimento Humano, Madri, 2002. Disponível em: 
https://prezi.com/fpowdqdywusr/nos-envelheceremos-um-dia-se-tivermos-este-privilegio/

ficar. Os filhos deixaram de morar perto dos pais por-
que “pertencem ao Mundo”. E o Mundo tornou-se vi-
zinhança. Mas são vizinhos à distância. E neste sentir 
a proximidade à distância é preciso encontrar formas 
de cuidar bem dos mais velhos mas, à distância.

Por tradição, para aqueles que não eram cuidados 
no seio da família, os recursos eram (são) os lares de 
idosos. Centros preparados para o apoio aos idosos 
concentrados em espaços colectivos onde tudo se par-
tilha, muitas vezes, até o quarto onde se dorme. Este é 
o formato mais vulgar, em Portugal, de apoio aos ido-
sos. Conhecemos alguns e reconhecemos o conforto 
habitacional que conseguem proporcionar.

Mas, retomando à questão do século XXI, os avanços 
tecnológicos e humanistas têm-se verificado a um 
ritmo exponencial. A melhor qualidade da alimenta-
ção, do conforto das casas, dos cuidados de saúde, da 
educação – que gera pessoas mais informadas, mais 
capacitadas – contribui para uma nova categoria de 
pessoas seniores: mais exigentes, com maior poder 
económico, mais activas e saudáveis com uma óptima 
estimativa de longevidade de vida.
E, com isto tudo, “ganham” o poder de controlar as 
suas decisões e aquilo que querem para si, até uma fase 
muito avançada da sua vida.

Faz parte da natureza o projecto de construir família. 
Inicia-se a dois, com a chegada dos filhos vive-se com 
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muitos e, um dia, recomeça a dois novamente.
Após parte de uma vida a cuidar dos filhos chega a 
fase de se ir pensando no que se quer para os próximos 
anos da vida mais “amadurecida”. Parece-nos lógico 
que seguindo o natural sentido de pertença às coisas, 
se queira viver na sua casa, no seu espaço, fechar a 
porta da sua casa. Mas, a somar a isto, quando chegar 
a época de vida de resistência física mais frágil, onde 
a doença pode aparecer e prevalecer, em que a família 
se dispersou e o vazio/solidão pode acontecer, por 
que não a possibilidade de viver num espaço indivi-
dual ou enquanto casal, em que se soma a interacção 
entre diferentes vizinhos com a existência de espaços 
comuns que permitam a socialização, beneficiando 
da segurança, de boa/elevada qualidade de vida e de 
uma prestação de cuidados e serviços que o tempo de 
vida vivido exige? Mas, sempre com a possibilidade de 
fechar a porta da casa quando apetece.

O passado e o presente estão mais próximos do que 
julgamos. O passado está sempre presente nos nossos 
pensamentos diários. Principalmente o passado que 
foi muito bom de ser vivido. 

Na vida das pessoas seniores conseguir manter aspec-
tos do passado, dentro das necessidades do presente, é 
evitar o vazio da vida assegurando, com isso, a vonta-
de de viver o futuro.

Neste entendimento, no planeamento da vida de uma 

pessoa sénior julgamos muito importante preservar e 
valorizar a privacidade e as áreas individuais de vida 
(casa=intimidade) ao mesmo tempo que se promove 
o espírito de comunidade familiar, preservando o 
espírito familiar e redes familiares numa época de vida 
em que a casa voltou a ficar vazia.

Esvaziar uma pessoa sénior de todo o sistema de vida 
que tinha é esvaziá-la da própria vida!
Quando chegar o tempo de serem cuidadas, pessoas 
seniores activas e com vontade de viver com indepen-
dência uma vida de qualidade querem ter a oportuni-
dade de viver na sua casa, na sua rua, dar os bons dias 
aos vizinhos mas, não dormir com eles!
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9. André Kertész, "Martinique", 1976.

9. A arquitectura como um motor e espelho do Homem, com o corpo humano como figura central.
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O HABITAR 

A arquitectura não pode ser dissociada do habitar. 
Esta só existe no seu todo quando habitada. Sem o 
"habitante", os edifícios são meros objectos para a 
contemplação, tornam-se esculturas, espaços vazios. 

Maria Milano em "Do Habitar" 33, descreve que a 
habitação é um produto funcional e cultural que 
reproduz relações, fenomenologias e efeitos típicos 
do tecido social que a gera. O habitar é assim, um 
conceito que se tem transformado ao longo do tempo, 
acompanhando posturas, ritmos, significados e vonta-
des das sociedades. 

A necessidade de uma reflexão sobre este tema vem da 
constatação que a evolução do habitar e da habita-
ção para pessoas seniores está em fase de mudança, 
resultado das grandes transformações do habitar que 
emergiram a partir do novo cenário económico e das 
novas dinâmicas familiares e sociais. A organização 
dos espaços físicos para seniores pretende assim evo-
luir para algo mais que função e oferta das assistências 
básicas. Num panorama geral, nas instituições actuais 
a "casa" e o seu carácter doméstico, contentor sensível, 
íntimo e privado de cada um deixa de existir e torna-
-se numa grande casa para todos, frequentemente em 
forma de dormitórios colectivos. Esta estratégia é tida 
como a forma mais directa e funcional para a resolu-
ção do problema da habitação sénior.

A imposição forçada de novas formas de viver e de 

habitar muito diferentes do espaço casa, leva a que 
muitos idosos acabem isolados e desanimados frente 
à vida, pois não se reconhecem nestes ambientes, 
tornando-se indiferentes ao espaço que os envolve e às 
pessoas com quem o partilha. 

“A experiência arquitectónica mais compreensível e talvez 
a mais importante é a sensação de estar num lugar único. 
[...] Talvez uma casa pareça construída para um propósi-
to prático, mas é de fato um instrumento metafísico, uma 
ferramenta mítica com a qual tentamos incorporar uma 
reflexão da eternidade à nossa existência momentânea" 34

Criar espaços para o habitar implica estabelecer um 
diálogo entre corpos. O do sujeito - como habitante, 
e o da arquitectura - como objecto passível de ser 
habitado, percepcionado e experienciado. A relação – 
sujeito <-> objecto – é simultaneamente uma corre-
lação. Ambos encontram a sua génese um no outro. 
O sujeito precisa do objecto para viver e o objecto 
necessita do sujeito para existir. Esta correlação não é 
reversível. A função do sujeito consiste em apreender o 
objecto, e a do objecto em ser apreendido pelo sujeito. 
Vista pelo lado do sujeito, esta apreensão manifesta-se 
como uma invasão à esfera do objecto e uma recolha 
das suas propriedades. Mas, em certo momento, a 
esfera do sujeito envolve o objecto de forma a adapta-
-lo às suas necessidades para melhor se identificar nele 
e reconhece-lo como seu. O sujeito tem a capacidade 
de transformar as coisas à sua volta. Por outro lado, o 

pensar o habitar

33. Maria Milano, "Do habitar", Porto: ESAD, 2005. P. 13 
34. Juhani Pallasmaa, "The Geometry of Feeling. A Look at the Phenomenology of Architecture", Nova Iorque: K. Nesbitt, 1996. P. 452.
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meio fundamental para nos relacionarmos com o 
mundo, tanto como domicílio que auxilia as nossas 
necessidades físicas, como organizadora e estimulado-
ra de sonhos e desejos, gaveta para as recordações. 

Se para Corbusier o conceito de habitar se traduzia 
na "máquina de habitar" em que a casa devia ser 
sempre funcional, como uma máquina bem oleada, 
onde os espaços respondiam às necessidades directas 
e imediatas do individuo, servindo para qualquer 
utilizador, e deixando pouco espaço para elementos 
diferenciadores, num período onde se vivia um espíri-
to muito prático, uma maneira de pensar a arquitec-
tura claramente mecânica e funcional ou pelo menos 
era esse o grande mote desse período, acompanhado 
pelos grandes avanços da indústria e pela produção em 
massa; nos dias de hoje, temos uma outra perspectiva 
sobre o "habitar": se cada individuo é diferente e único 
deve-se assegurar essa individualidade. Não é certo 
o momento em que essa mudança aconteceu pois as 
necessidades do Homem evoluem de modo natural 
e a arquitectura procura acompanhar essa evolução 
através de um conjunto de processos e tentativas. No 
entanto é geral a todas as épocas que, inevitavelmen-
te, ao falarmos do habitar pensamos imediatamente 
no espaço casa, aquela estrutura que suporta cargas 
e tensões invisíveis. Tentamos relembrar o primeiro 
cheiro que se sente ao entrar na cozinha ou a luz que 
recebemos ao abrir aquela janela sobre o jardim. A 
casa é de fato algo que completa o homem, como uma 

objecto cuida do sujeito e protege-o. É como uma ex-
tensão do sujeito, algo que o completa a vários níveis. 
Uma presença concreta, real, um espaço precursor da 
relação exterior-interior, estabelecedor dos limites ine-
rentes à extensão e invólucro, permitindo ser experien-
ciado como um conjunto de características, composi-
toras de atmosferas, que constroem um “background” 
para os actos e ocorrências do sujeito nas rotinas do 
dia-a-dia.  O espaço como organizador tridimensional 
dos elementos que conformam um Lugar, focado nos 
valores humanos e na resposta à multiplicidade das 
suas necessidades individuais, colectivas e culturais. 

Assim, a competência da arquitectura não é o habitar, 
mas sim, o lugar para o habitar: a habitação. E o que 
define uma habitação não é a sua aparência, mas sim o 
seu uso, a actividade frequente e ordenada através das 
dinâmicas do dia-a-dia, um recinto para o "hábito", 
onde se podem repetir vezes sem conta os costumes 
diários de uma vida. É este jogo recíproco do dar e 
receber, entre o indivíduo e o espaço, que define o 
ato de habitar. É o converter do espaço insubstancial 
num espaço pessoal e que acarreta um intercâmbio 
de intenções. Se por um lado o habitante apropria-se 
do espaço, por outro, o espaço ocupa a consciência do 
indivíduo, como uma exteriorização e extensão mental 
e física deste. É algo que procura organizar o universo 
de cada um.

Neste sentido, a arquitectura assume-se como um 
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extensão deste, feita à sua medida. 

Assim sendo,...

O indivíduo precisa de ter o seu espaço para descobrir 
e se descobrir, para se ver ao espelho, no outro, nos 
outros, para que possa adquirir sabedoria e receba a 
mensagem do conhecimento através da experiência e 
partilha, para que possa ter um nome, pôr nomes e 
criar obra que contribua para enriquecer culturalmen-
te em comunidade. Para que possa ler na Natureza, 
nas Pessoas e nas Coisas. O indivíduo precisa de ter 
espaço para criar tempo. Tempo para sentir, aprender, 
pensar... nas coisas sérias da vida... ou, no sonhar.
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10.

10. Fotografia da autora, "Como se desenha uma casa", Estação da Trindade, Porto, 2018.
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DESENHAR O ESPAÇO CASA

pensar o habitar

“Ao contrário de muitos outros espaços, a habitação está 
sujeita a uma apropriação onde a personalidade e os 
gostos individuais predominam, e se impõem.” 35

A casa é um refúgio, um mediador entre o público e 
o privado, que procura definir-se como uma extensão 
física e mental do seu habitante. É um cenário que 
constitui um conjunto de imagens do íntimo e único 
da vida de cada um, oferecendo provas e ilusões de 
estabilidade. As paredes assumem um significado 
fundamental de segurança e protecção, acompanhado 
por um profundo sentido de conforto e bem estar. É 
invólucro das histórias pessoais, um espelho dos con-
teúdos afectivos e simbólicos, um reflexo do mundo 
de quem a habita. E é a comunhão entre o passado, 
presente e futuro que atribui à casa dinamismos dife-
rentes, gerando assim valores que marcam o homem 
em profundidade.  

No estudo da fenomenologia, a casa, é a maior deten-
tora dos valores da intimidade e protecção, é o nosso 
primeiro universo, o nosso primeiro vínculo à terra. 
Gaston Bachelard em “A Poética do Espaço” refere-se à 
casa como o nosso “canto no mundo”; o nosso espaço 
vital; onde nos enraizamos e o habitamos de acordo 
com as dialécticas do dia-a-dia; é o abrigo para o 
devaneio e protectora do sonhador e dos sonhos. E 
não basta considerar a casa como um “objecto”, não 
basta descrever os seus aspectos pitorescos ou detalhar 
as razões do seu conforto. Nesta tarefa, da procura do 

habitar, é preciso determinar e compreender o “germe 
da felicidade”, porque “até a mais modesta habitação, 
vista intimamente, é bela”. 36 A poética do espaço habi-
tado pertence a todos os homens. 

“[...] em suma, na mais interminável dialéctica, o ser 
abrigado sensibiliza os limites do seu abrigo. Vive a 
casa em sua realidade e na sua virtualidade, através 
do pensamento e dos sonhos. [...] Não é mais em sua 
positividade que a casa é verdadeiramente “vivida”, não 
é só na hora presente que se reconhecem os seus benefícios. 
O verdadeiro bem-estar tem um passado. Todo o passado 
vem viver, pelo sonho, numa casa nova.” 37

Tal como nas antigas cavernas em que os homens co-
meçaram por preencher as paredes com desenhos que 
narravam as suas próprias histórias e o grau de evolu-
ção social e pessoal, atribuindo à caverna o verdadeiro 
sentido de "casa", como um ponto de referência para 
protecção, conforto e bem estar onde as paredes eram 
expressão e reflexo dos conteúdos afectivos, simbólicos 
e comunitários, um retrato do mundo exterior e inte-
rior; hoje, não de uma forma muito diferente, mas mais 
estruturada e complexa a casa continua a ser represen-
tação do espaço íntimo familiar e social. Se no início 
a arquitectura era fundamentalmente determinada por 
uma necessidade de abrigo e protecção, com o tempo 
foi recebendo um sentido estético e plástico tornando-  
-se numa das principais referencias da evolução do ho-
mem e da sua história, que balança entre o especifico 

35. A.MAG xs, n.º 01, Portugal, AMAG Editorial SL, 2012. P. 6.
36. Gaston Bachelard, "A poética do espaço" (trad. trad.António de Pádua Danesi), São Paulo: Martins Fontes, 1998. P. 200.
37. Ibid. 



114

38. Gaston Bachelard, "A poética do espaço" (trad. trad.António de Pádua Danesi), São Paulo: Martins Fontes, 1998. P. 201.
39. Juhani Pallasmaa, "Habitar" (trad. Àlex Gimenez Imirizaldu), Barcelona: Gustavo Gili, 2016. P. 25. - trad. livre da autora.

do indivíduo e o genérico da sociedade.

No entanto, a casa como caixa contentora do privado 
e íntimo, estimuladora de emoções, sonhos, memórias 
e histórias, encontra-se em situação de vulnerabilida-
de. Como já referido anteriormente a ambição de se 
querer marcar a diferença autoral e o impacto visual 
ou de se aspirar à inovação conduz, frequentemente, a 
que se abandone a noção de casa e a essência do habi-
tar. Corre-se o perigo de se deixar de focar nos valores 
humanos e na multiplicidade das suas necessidades 
individuais, colectivas e culturais para se focar nos 
valores estéticos e imagéticos. Tal como o trabalho 
de um alfaiate, os espaços da casa devem assegurar 
as "medidas" de quem a vai habitar. Estabelecer uma 
unidade física entre espaço e homem. É justamente a 
sua qualidade espacial, as texturas das suas superfícies, 
o modo como as sentimos ao tocar, a sua temperatura, 
o som de cada compartimento ou o cheiro de cada 
superfície que nos permite distinguir entre aquilo que 
parece ser e aquilo que realmente é.  

No entanto, procurar uma arquitectura mais rica 
em conteúdos e menos visual, não significa neces-
sariamente descuidar a imagem. Mas sim, procurar 
uma relação entre a intenção criativa e plástica e o 
compromisso de proporcionar um ambiente capaz de 
responder às necessidades do homem à imagem da sua 
experiência e vivência no mundo. 

“O nosso objectivo está claro agora: é necessário mostrar 
que a casa é um dos maiores poderes de integração para 
os pensamentos, as lembranças e os sonhos do homem. 
Nessa integração, o princípio que faz a ligação é o deva-
neio. Sem ela o homem seria um disperso. Ela mantém o 
homem através das tempestades do céu e das tempestades 
da vida. Ela é corpo e alma.” 38

Uma das grandes dificuldades desta intervenção 
partiu logo na sua génese - pensar o espaço casa para 
o sénior desconhecido, mais concretamente a partir 
de um único modelo base de habitação, este servir 
para diferentes pessoas individuais ou casais. Assim, a 
maior dificuldade desta tarefa residiu em se suprimir 
as características únicas de cada indivíduo, enquanto 
ser singular no mundo, no desenho da casa, sem que 
ele, mais tarde se sinta alheio a ela. 

“É frustrante ser forçado a viver num espaço que não se 
pode reconhecer ou marcar como seu território pessoal” 39

No processo de pensar a casa para o sénior, manifes-
taram-se diversas interrogações. – Como desenhar 
uma casa sem conhecer o habitante? Como criar um 
modelo único de habitação que possibilite a sensação 
de pertença e identidade para com o(s) futuros habi-
tante(s)? Como se adaptar aos diferentes ocupantes da 
qual será abrigo ao longo do tempo? 

Desta forma, e percebendo que a memória é uma po



115

40. Ibid. P. 23. 
41. Gaston Bachelard, "A poética do espaço" (trad. trad.António de Pádua Danesi), São Paulo: Martins Fontes, 1998. P. 248.

derosa ferramenta, julgamos essencial pensar o espaço 
casa tal e qual como o homem o conhece e se reco-
nhece, recorrendo a certos elementos que funcionam 
como foco de comportamento e simbolização, e que 
não deverão ser, de forma alguma, pensados alea-
toriamente e essenciais para o corpo arquitectónico 
começar a ganhar forma. 

Assim, como elemento inicial, a entrada, esta transmi-
te um sinal de convite ou recusa, assim como, protege 
e antecipa os espaços por detrás, sendo o espaço 
mediador entre o público e o privado. É o encontro 
íntimo entre a casa e o corpo. 

“Não posso recordar a forma da porta principal da casa 
do meu avô, mas todavia, sinto nos meus sonhos o calor e 
o odor do ar que me dava na cara quando a abria” 40

Outro elemento significativo que tivemos em conside-
ração, o espaço de refeições, elemento que desempenha 
um papel estruturador e simbólico, é o cenário das 
refeições, da costura, dos jogos, é o local de reunião e 
conversas familiares. Neste sentido, tornou-se essen-
cial a presença de uma pequena kichenette nas habita-
ções que permitisse ao idoso cozinhar as suas receitas 
favoritas sempre que possível, fazendo-se sentir pela 
casa o cheiro de comida caseira. 

Por outro lado, o armário, como elemento que repre-
senta a ordem, é o local de guardar e do recordar. 

“[...] No armário vive um centro de ordem que protege 
toda a casa contra uma desordem sem limite.” 41 

A transição para uma estrutura residencial para senio-
res pode causar imenso transtorno físico e mental ao 
idoso, sobretudo na escolha das poucas coisas que nor-
malmente pode levar consigo. Durante anos acumula-
mos objectos que estão ligados à nossa história, talvez 
sejam eles mesmo que transmitam qual a história de 
cada um. Pensamos assim, importante haver uma es-
tante e armários suficientes, para que cada idoso tenha 
a possibilidade de o preencher como melhor entender 
e expor os "troféus" de uma vida. 

Como cenário da privacidade e descanso profundo, o 
quarto. Este procura estar inserido num microclima e 
território visual separado do resto da casa, quase como 
uma casa dentro da outra, com uma privacidade física 
e simbólica. 

Um outro elemento simbólico a ter em consideração 
é a janela. Esta representa os olhos que observam 
o exterior e só deve ser utilizada quando favoreça a 
iluminação, relação espacial, visual, mas mantenha a 
privacidade interior.

“a janela e, em particular, o ato de olhar através dela da 
casa para o jardim ou para o terraço são uma experiência 
poética e essencial da experiência do lar ... usar fachadas 
contínuas de vidro elimina a janela como um instrumen-
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to para focar e enquadrar e enfraquece a tensão essencial 
entre a casa e o mundo ”. 42 

Por último, e não menos importante, o terraço. Este 
intervém como dispositivo que controla a relação com 
a envolvente, funcionando como espaço mediador 
entre a área social e a área íntima e permitindo que 
cada habitante tenho direito a um pedaço do exterior 
para não só viver a casa no seu interior mas também 
no exterior.

Muitos outros elementos de simbolização podíamos 
enumerar, mas numa aproximação geral e sintética, 
estes elementos pretendem fazer notar que é neste 
campo da simbolização, sensações e memórias que se 
pretende actuar, porque “a fenomenologia da arquitec-
tura baseia-se mais em verbos do que em substantivos – o 
ato de se aproximar da casa, não a fachada; o ato de 
entrar, não a porta; o ato de olhar pela janela, não a 
própria janela.”  43 

São estes cenários do dia-a-dia que estimulam o 
“germe da felicidade” , reflectindo-se na forma como 
se vive a casa. Uma casa é tão única ou tão banal 
consoante a vontade de quem lá vive. Em cada casa há 
a assinatura incontornável de quem lá mora.

42. Juhani Pallasmaa, "Habitar" (trad. Àlex Gimenez Imirizaldu), Barcelona: Gustavo Gili, 2016. P. 34. - trad. livre da autora.
43. Ibid. P. 16. 
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"Antes de arquitecto, o arquitecto é homem, e homem que 
utiliza a sua profissão como um instrumento em benefício 
dos outros homens, da sociedade a que pertence.
Porque é homem e porque a sua acção não é fatalmente 
determinada, ele deve procurar criar aquelas formas que 
melhor serviço possam prestar quer à sociedade quer ao 
seu semelhante, e para tal a sua acção implicará, para 
além do drama da escolha, um sentido, um alvo, um de-
sejo permanente de servir.[…] As formas que ele criará 
deverão resultar, antes, de um equilíbrio sábio entre a sua 
visão pessoal e a circunstância que o envolve e para tanto 
deverá ele conhecê-la intensamente, tão intensamente que 
conhecer e ser se confundem. […] Que a par de um intenso 
e necessário especialismo ele coloque um profundo e indis-
pensável humanismo.

Que seja assim o arquitecto – homem entre os homens – 
organizador do espaço – criador de felicidade." 1

1. Fernando Távora, "Da organização do espaço", Porto: Faup Publicações, 2006 P. 74-75.
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PANORÂMICA DE VONTADES

Numa fase inicial da Dissertação, após o levantamen-
to realizado às estruturas preexistentes avançamos, 
prontamente, com o desenvolvimento do projecto. 
Porém, o processo inicial manifestou-se demasiado 
abstracto provocando atitudes algo superficiais e 
vazias na sua significação, fazendo-nos entrar num 
processo repleto de dúvidas e incertezas quanto à pos-
tura que devíamos adoptar. Em, "A Metamorfose", pág. 
90. Apesar de tudo, o desenvolvimento prematuro do 
projecto demonstrou-se uma fase muito útil, no senti-
do em que gradualmente fomos começando a com-
preender melhor a circunstância do caso de estudo e a 
perceber o quão urgente a reflexão se impunha para a 
definição de uma postura crítica consciente. Também, 
o facto de existir um cliente real com vontades e ideias 
concretas e um público alvo que, após partilha de 
ideias e intenções, fez com que a desorientação inicial 
ganhasse novos contornos. 

Assim, o sénior assume-se como o utilizador de 
referência na elaboração e tomadas de decisões do pro-
jecto. Apesar disso, e como já referenciado anterior-
mente em,  "Desenhar o espaço casa", pág. 112, quando 
falamos no sénior, como público alvo geral, não nos 
podemos esquecer que na verdade cada idoso é de fato 
um caso especial, particular e único. 

Derivado do processo arquitectónico, por vezes 
consciente ou inconscientemente, ser em grande 
parte desenvolvido através das nossas experiências no 

mundo e de estar sempre sujeito à subjectividade da 
nossa interpretação, em, "Construir a ideia", pág. 
88, tornou-se fundamental o diálogo e partilha de 
ideias com pessoas seniores, assim como, o estudo de 
estruturas residenciais já existentes. Desta forma, foi 
possível retirar o máximo de informação e perceber 
quais as principais vontades que a pessoa idosa espera 
encontrar quando se muda para este tipo de institui-
ções e os seus receios.  

Foi precisamente este permanente diálogo entre a 
reflexão teórica e a prática que nos permitiu perceber 
que podemos ter a possibilidade de alcançar uma 
proposta de intervenção consciente e em concordân-
cia com os desejos da pessoa sénior e a circunstância 
do lugar (temporal, territorial e sócio-cultural). No 
entanto, sabemos que tampouco existe um projec-
to ideal, reconhecido por todos pela sua exactidão 
ou correspondência total. Por essa razão, temos de 
ter a humildade de questionar permanentemente o 
projecto, até porque sabemos que a nossa abordagem 
é apenas uma das muitas possibilidades de concretiza-
ção de uma intervenção.       

Acreditamos, que a desacreditação e receio face a este 
tipo de estruturas por parte da comunidade idosa, é 
motivada, muitas vezes, pela exclusiva oferta de um 
modelo desactualizado e da sua indisponibilidade para 
se adaptar às novas formas de viver que respondam às 
exigências do idoso actual. Em, "O Sénior", pág. 104.
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Porém, não podemos dizer que nãox estejam a ser 
feitos esforços a nível nacional para uma mudança na 
oferta institucional actual que consiga receber seniores 
em diversas etapas de vida. Até porque foi sem dúvida, 
para nós, fundamental o estudo de vários modelos 
de estruturas residenciais existentes que de variadas 
formas já procuraram desbravar novos caminhos, 
desenvolvendo soluções que respondam a diversos 
problemas institucionais. 

Neste sentido, não falamos de uma postura institu-
cional que responda somente às necessidades básicas e 
urgentes do idoso, mas uma estrutura que crie opor-
tunidades para que este possa continuar como parte 
activa da sociedade e da família, e que de igual forma 
o permita viver dentro dos modos que sempre conhe-
ceu e se reconhece, mas com a assistência necessária. 
Em, Capítulo Desenvolvimento - O Habitar. 

Não nos podemos esquecer que o objectivo último de 
cada intervenção será, acima de tudo, a sua qualidade 
e capacidade de servir o Homem. De facto, foi quando 
alcançamos este estado de desprendimento daquilo 
que a obra procura ser, e mais sobre ao quê que ela 
pretende responder, que conseguimos entranhar mais 
profundamente no projecto. 

No entanto, a abordagem adoptada nesta intervenção 
não é a resposta para os problemas das estruturas 
residenciais para seniores. Mas sim, uma resposta 

particular às características do lugar em estudo, do seu 
território, das suas preexistências e da sua comunida-
de. 

Segundo Francisco de Gracia, em "Construir en lo 
construído", a criação arquitectónica nasce marcada 
por um momento e por um lugar, e esses elementos 
são indispensáveis para a luta contra a arbitrariedade 
que a tendência arquitectónica do nosso tempo parece 
cultivar. 2 Em, "Os Lugares Entranham-se nos Ossos", 
pág. 92. Devemos retirar o proveito da singularidade 
identitária de cada lugar, sobretudo quando estamos 
perante um processo de transformação e reconver-
são de estruturas preexistentes, estabelecidas como 
património estrutural e enraizadas na história e 
memória do lugar e da sua comunidade. Só assim se 
poderá assegurar a qualidade de vida das pessoas e por 
consequência, das dinâmicas sociais locais, que con-
sequentemente determinam um bem-estar colectivo, 
imprescindível enquanto estímulo para a vida futura. 

Uma intervenção arquitectónica deverá implicar 
sempre uma determinada relação com a arquitectura 
e contexto precedentes. De facto, é constante esta 
relação entre o existente e o novo, e a própria atitude 
de intervir aponta inevitalmente para a criação de algo 
novo e transformação de algo preexistente de acordo 
com as novas necessidades. Segundo Fernando Távo-
ra, todos os projectos são reabilitações, se há um vazio 
reabilitamos o vazio, e se há um edifício reabilitamos 

2. Francisco de Gracia, "Construir en lo construído", Madrid: Nerea, 1996. P. 21.
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o edifício: trata-se sempre de arquitectura.3 Logo o 
preexistente e o novo apresentam uma relação de 
dependência entre si. 

Temos consciência do valor sócio-cultural e históri-
co destas estruturas e entendemos a importância de 
ressalva de elementos socioculturais representativos de 
determinada comunidade, contudo a transformação 
das coisas que nos envolvem faz parte da passagem 
natural do tempo para que possam atingir um novo 
significado e o regresso (ajustado) ao cumprimento 
da sua principal função, a de acolhimento da vida 
humana e imprescindível enquanto estímulo para a 
vida futura, para que não fiquem estagnadas no tempo 
numa condição de monumento, muitas vezes exigida 
às estruturas assinaladas como património histórico. 
Quase como um estado sagrado de intocabilidade que 
as afasta da essência e propósito original da sua cria-
ção. Tudo o que vem do passado, vem carregado de 
significados e memórias, sejam elas positivas ou nega-
tivas, mas é preciso aprender a defender uma postura 
de memoria selectiva conduzindo para uma interpreta-
ção mais consciente do valor genuíno das coisas. 

Faz parte da nossa profissão enquanto arquitectos 
sermos capazes de identificar os gestos de arquitectura 
que merecem e justificam a sua salvaguarda, interven-
ção e transformação.  

“[...] se a gente acreditar que tudo o que é velho deve ser 

conservado, a cidade vira um museu de cacarecos. Em 
trabalho de restauração arquitectónica é preciso criar e 
fazer uma selecção rigorosa do passado.” 4 

No caso da casa principal da quinta da Senhora do 
Monte, identificada como património estrutural, 
procuramos a renovação da autenticidade da obra. 
Um reavivar da identidade da casa. No entanto, este 
projecto exigia uma adaptação às novas funções, 
conciliando os seus valores patrimoniais e simbólicos 
com as exigências actuais de conforto e flexibilidade. 
Mas, deixando muito clara a separação entre o antigo 
conservado e o novo, através do uso de uma lingua-
gem decididamente contemporânea. Assim, para 
além desta relação que se cria entre o antigo e o novo, 
a intervenção pressupõe a instauração de uma nova 
ordem nos espaços preexistentes que estabelece uma 
nova lógica operacional referente às novas dinâmicas 
das diversas áreas funcionais da estrutura residencial. 

Desta forma, o edifício e a sua condição motivaram as 
decisões de projecto, que segundo o critério de míni-
ma intervenção, só se actuou no estritamente neces-
sário, permitindo que a história siga fluindo entre as 
suas paredes de forma equilibrada e harmónica. 

Por outro lado, no desenho das habitações e dos novos 
espaços de apoio, o sistema de relações formais, figura-
tivas e dimensionais entre a preexistência e esses novos 
elementos da estrutura residencial, foi uma preocu-

3. “[...] a mim, dá-me gosto intervir em edifícios existentes; não no sentido de recuperação ou de reabilitação, mas com uma visão mais ampla, de ar-
quitecto. Todos os projectos são, de facto, reabilitações. Se há um vazio reabilitamos o vazio, e se há um edifício reabilitamos o edifício: trata-se sempre 
de arquitectura.” Fernando Távora, "Nulla sines linea, Fragmentos de una conversacion con Fernando Távora: DPA: Documents de projectes 
d’arquitectura nrº 14", Barcelona, DPP, 1998. P. 2-3.
4. Lina Bo Bardi, “Uma aula de arquitetura”, in Lina Por Escrito, Textos escolhidos de Lina Bo Bardi (ed. Silvana Rubino, Mariana Grinover), São 
Paulo, Cosac e Naify, 2009. P. 170.
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5. Herman Hertzberger, "Lições de arquitectura" (trad. Carlos Eduardo Lima Machado), S. Paulo: Martins Fontes, 1999. P. 214.
6. Manuel Mendes, “Terra quanto a vejas, casa quanto baste”, in Só nós e Santa Tecla, Porto: Dafne Editora, 2008, P. 124.

pação constante, de modo a se alcançar uma proposta 
coerente e adequada. Assim como refere Hertzberger, 
para nós um edifício é a soma de todos os pequenos 
gestos que, como os milhares de músculos no corpo 
de uma bailarina, criam juntos um todo equilibrado. 
É esta soma total de decisões, desde que tomadas com 
a consideração adequada e o devido cuidado, podem 
trazer como resultado uma arquitectura realmente 
hospitaleira. 5 

Naturalmente, no difícil exercício de conciliação e 
fusão de duas estruturas, com origens diferentes, 
motivaram acções ora de continuidade e analogia ora 
de diferença e contraste. Assim, a configuração dos 
novos volumes, pretende indicar a evolução técnica 
das formas da arquitectura e dos materiais empregues 
na construção, contribuindo para um certo carácter 
autónomo dos corpos adicionados. Apesar dessa auto-
nomia, estabelece-se uma relação de interdependência 
ente o novo e o antigo, contribuindo para um conjun-
to simbiótico que procura a harmonia da intervenção. 

Deste modo, a nova construção, mesmo não tendo 
correspondência directa, é potenciada pelas preexis-
tência, configurando-se como uma grande linha que  
limita o território e a partir dele se gera, voltando as 
costas aos caos da autoestrada e abrindo-se à paisagem 
oposta. 

Uma intervenção que escava e se entranha no territó-

rio para dele se apropriar e enraizar. 

Sempre na expectativa de se conseguir uma relação ri-
gorosa, coerente e sincera entre as diferentes estruturas 
mas, com a consciência que o que realmente importa, 
no final, são as dinâmicas socioculturais que este 
origina e a respectiva satisfação dos que o utilizam, de 
forma que os únicos significados que realmente nos te-
nham importado tenham sido aqueles que assumimos 
como relevantes para os seus utilizadores. 

“[...] da acção do arquitecto espera-se, pois, o desenho de 
um marco habitável – não existe arquitectura sem pro-
jecto, não existe projecto sem memória, não existe memó-
ria sem ideias, não existe arquitectura sem habitante.” 6
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DAS PREMISSAS

Implantação Actual0 10 100

AUTOESTRADA - A1
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NASCEM AS VONTADES

Proposta de Intervenção0 10 100

  Linha limite que proibe a construção de edifícios a menos de 40m do limite da plataforma da autoestrada. 

  Jardim

AUTOESTRADA - A1
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Fig 1. Desenho da autora.
Fig. 2 Desenho da autora.

1.

2.
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AS PARTES DO TODO

As partes do todo, nascem de uma resposta directa às 
características do lugar, à sua circunstância, morfolo-
gia e preexistências e, em simultâneo à adaptação ao 
próprio programa, às necessidades do habitante e aos 
aspectos expressivos da proposta. Porém, a implanta-
ção final apresentada não surgiu de forma imediata. O 
desenho resulta da maturação de várias hipóteses, que 
confrontadas com o contexto, a encomenda e progra-
ma inerente, procuraram a melhor resposta. 

O objecto arquitectónico resultou, assim, numa 
linha que se desenha a partir de um movimento que 
pretende serpentear e ajustar-se ao terreno, reinterpre-
tando a sua topografia e enfatizando a relação com 
o lugar onde se implanta. A sua dimensão é expressa 
através de um percurso extensivo, onde se inserem as 
habitações e áreas colectivas. E a sua posição privilegia 
o contacto com a natureza, controlo de luz natural e 
um carácter mais recatado face aos caos exterior da 
autoestrada. 

Desta forma, se pensarmos num princípio estrutu-
rador do desenho, num discurso que procura evitar 
uma resposta exclusivamente técnica ou funcional, 
conseguimos visualizar uma proposta de interven-
ção que parte de um ‘ponto’ - as preexistências - e se 
desenrola ao longo do terreno de forma a preencher o 
espaço livre e se apropriar deste. Exploramos assim, a 
expressão da forma, da massa, do limite, da dimensão 
e do material. 

Por outro lado, as directrizes impostas pela cliente, 
assentes numa proposta de intervenção composta 
unicamente por residências para casais ou pessoa 
individual, permitiram - à semelhança do complexo 
de Alcabideche, desenvolvido pelos arquitectos Gue-
des e Cruz e já estudado anteriormente no Capítulo 
Contexto e Condição - abandonar a imagem típica de 
hotel ou hospital recorrente neste tipo de instituições 
e desenvolver uma ideia de projecto apoiada numa 
estratégia que possibilite ao habitante uma estadia e 
vida diária a mais aproximada do espaço doméstico. 
Proporcionando à pessoa sénior manter a sua indivi-
dualidade, privacidade e autonomia, num espaço da 
qual se pode apropriar de modo a se identificar nele e 
considerar como seu e, viver enquanto pessoa activa 
da sociedade e comunidade local. 

“ […] um “ninho seguro” – um espaço conhecido à nossa 
volta, onde sabemos que as nossas coisas estão seguras e 
onde nos podemos concentrar sem sermos perturbados 
pelos outros – é algo de que cada indivíduo precisa tanto 
quanto o grupo. Sem isso, não pode haver colaboração 
com os outros. Se não tem um lugar que possa chamar 
seu, não sabe onde está! Não pode haver aventura sem 
uma base espécie de ninho para pousar.” 7

Nesta proposta de intervenção, o sénior tem ainda 
a possibilidade de trazer a sua viatura particular 
e, enquanto capaz, fazer uma vida normal com a 
possibilidade de sair da estrutura sempre que desejar e 

7. Herman Hertzberger, "Lições de arquitectura" (trad. Carlos Eduardo Lima Machado), S. Paulo: Martins Fontes, 1999. P. 28. 

panorâmica de vontades
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Processo de evolução do desenho da agregação dos módulos de habitação em relação à rua e ao jardim.

Desenho inicial

Desenho 2 - alinhamento das entradas das habitações com a "rua"

Desenho 3 - estudo dos alinhamentos dos alçados virados sobre o jardim e alteração do módulo da habitação

Desenho 4 - total alinhamento dos alçados sobre a rua e jardim e pequenas alterações ao módulo da habitação

Desenho 5 - alargamento do alpendre de entrada

Desenho final - emparelhamento dos módulos de habitação aos pares, procurando desenhar um espaço que estimule o convívio entre habitantes 
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achar necessário. Mas considerando que a envolvente 
próxima à estrutura residencial se apresenta carente de 
elementos capazes de dinamizar e servir o dia-a-dia 
dos idosos e, numa zona de difíceis acessos para os 
mais debilitados fisicamente, a proposta integra alguns 
serviços básicos como uma mercearia, cabeleireiro e 
estética, piscina, salas de actividades ocupacionais, 
restaurante/sala de refeições, cafetaria, biblioteca, pe-
queno auditório e clínica de saúde. De forma a promo-
ver, uma vez mais, a interacção social e estimular o ha-
bitante a sair da sua habitação, proporcionando uma 
vida activa, mas com o resguardo de uma estrutura 
física e humana que oferece todas as comodidades, 
protecção e assistência sempre que este necessite. 

O motivo pela qual não desenhamos um espaço de 
capela, destinado à oração e práticas religiosas, num 
país onde a fé religiosa ainda toma parte da vida activa 
de muitas famílias, prende-se com a existência de uma 
capela, no largo exterior à quinta, aberta à comuni-
dade e que realiza a celebração da eucaristia. Assim, 
o sénior, facilmente se pode deslocar à capela e em 
comunidade celebrar a sua religião. 

Pretende-se, assim, que a estrutura se adapte tanto a 
seniores independentes, capazes de viver sozinhos e 
cuidar de si mesmas, como a idosos que já necessitem 
de algum apoio, mas que não prescindem do seu con-
forto e independência.

A solução desenvolve-se assim, em pequenas habita-
ções que se agregam ao longo de um percurso, que 
atravessa o terreno de norte a sul e pretende funcionar 
como um espaço colectivo, coberto - mas não fechado. 
Um dispositivo que estimula ao convívio entre mora-
dores ou à simples caminhada até à casa do vizinho, 
à mercearia ou às áreas comuns. Aqui a circulação, é 
trabalhada como uma rua, um perímetro deambula-
tório onde o idoso se pode sentar à porta da sua casa e 
criar relações com a vizinhança. A rua torna-se, assim, 
o tema principal do nosso objecto arquitectónico, 
como um elemento significativo, formal e funcio-
nal que, superando o funcionalismo dos corredores 
comuns, transforma a circulação num suporte físico 
que promove o encontro social e simultaneamente 
constitui uma oportunidade para o exercício físico na 
simples deslocação entre os diferentes espaços. 
Durante toda a nossa vida, quer vivamos na cidade 
ou no meio rural, a nossa habitação faz parte de uma 
grande rede urbana definida por ruas, praças, lar-
gos, jardins, lojas, cafés, restaurantes, que facilitam 
os movimentos diários e permitem o encontro entre 
pessoas. A rua tem assim um papel fundamental na 
forma como o homem vive em sociedade, como este 
se desloca e vive dos fluxos e movimentos que esta 
proporciona. 

Desta forma é essencial que a nossa casa esteja ligada 
a este tipo de infraestrutura para não nos sentirmos 
isolados.
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Alçado Preexistente

Alçado Proposto

Corte a a'

Planta Piso 1 - estacionamento e entrada

[a'][a]

Rua Lavadouro da Sr. Do Monte 

Rua Lavadouro da Sr. Do Monte 
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A Estrutura Residencial para Seniores da Quinta da 
Senhora do Monte, apresenta uma capacidade total de 
48 moradores, sendo composta por 18 habitações para 
pessoa individual ou casal e 6 quartos duplos para 
estadias temporárias na área da clínica de saúde, desti-
nados a pessoas idosas doentes ou em recuperação que 
necessitem de cuidados médicos próximos. As suas 
diferentes áreas funcionais encontram-se distribuídas 
por 3 pisos: piso -1, piso rés-do-chão e piso 1. 

O funcionamento de uma estrutura residencial em 
conjunto com uma clínica de saúde privada aberta 
ao público em geral, implica que, para além de um 
espaço de recepção amplo e com acessos fáceis, haja 
um estacionamento para clientes da clínica ou visi-
tantes. Neste sentido, e após vários estudos, sobretudo 
devido aos limites construtivos impostos pela proxi-
midade à autoestrada, já referenciados anteriormente 
no texto Análise e Definição - construção do programa, 
decidimos que a melhor estratégia seria servirmo-nos 
da pendente da rua Lavadouro da Sr. Do Monte que 
confronta as preexistências- a casa principal e a casa 
do lado. Conseguimos assim, aceder a partir da cota 
mais alta da rua directamente ao piso 1 da casa do lado 
e com área exterior livre suficiente para desenharmos 
um estacionamento exterior na cobertura do novo 
volume que cresceu anexado à casa do lado, de modo 
a conseguirmos dar resposta aos quartos temporários 
da clínica de saúde que não tinham enquadramento, 
em dimensões, luz natural e vista na paisagem, nos 

espaços oferecidos pelas preexistências. 

Devido ao facto da casa do lado já se encontrar muito 
descaracterizada do original, e não havendo conhe-
cimento da sua configuração espacial interior actual 
no piso superior, optou-se por redesenhar todo esse 
espaço. Assumiu, assim, a zona da recepção, ampla e 
naturalmente iluminada através da abertura de uma 
grande janela na parede de fachada a nascente. 
De maneira a evidenciar o acesso à recepção, recua-
mos a porta de entrada da parede de fachada, criando 
uma reentrância que reforça a marcação da entrada 
e abriga os visitantes durante fluxos de movimentos. 
Ainda neste piso 1, encontra-se uma sala de atendi-
mento ao utente, e os acessos principais, um elevador 
de grandes dimensões e uma escadaria que liga todos 
os pisos da estrutura. Deste espaço de recepção, é 
ainda possível atravessar pela cobertura praticável da 
casa dos caseiros, e aceder directamente à casa principal, 
destinada unicamente aos funcionários dos serviços da 
administração e direcção, ou ao canastro. No entan-
to, esta passagem é só um possível atalho, não uma 
condição. 

No piso rés-do-chão, encontramos um pequeno átrio 
com balcão de atendimento da clínica e da qual é 
também possível aceder à cafetaria e sanitários. Os ga-
binetes médicos e de enfermagem assumem os espaços 
preexistentes, as antigas cortes do gado, ajustando-se 
às suas formas e dimensões. 
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Alçado Preexistente da casa dos caseiros

Alçado Proposto para a casa dos caseiros
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Anexado às preexistências, como já referido, desenvol-
veu-se um novo volume como extensão da clínica de 
saúde. Aqui, inserem-se os novos quartos temporários 
e alguns serviços de apoio à clinica. 

Na casa dos caseiros, a mais pequena do conjunto das 
preexistências, derivado da sua área e localização 
central de apoio à clínica, administração, pequeno 
auditório e biblioteca, integraram-se os sanitários e 
uma pequena cafetaria com relação visual para a pai-
sagem da quinta. Esta casa, de igual modo às restantes 
preexistências, encontra-se descaracterizada do seu es-
tado original. De certa maneira foi sendo ‘remendada’ 
ao longo dos anos com materiais de pouca qualidade 
construtiva e estética. 

Contudo, após uma reflexão, julgamos pertinente 
manter a preexistência garantindo assim a permanên-
cia da ambiência que se faz sentir na eira e pela relação 
com o canastro. Porém, foi necessário proceder a uma 
depuração do alçado, optando-se por rebocar e pintar 
os alçados e manter somente os vãos relevantes que 
revelam as antigas cantarias da casa, resultando numa 
imagem de fachada menos preenchida e confusa que 
associado à substituição do telhado por uma cobertura 
praticável, evidencia o canastro, elemento essencial da 
eira e imagem do conjunto preexistente. 

Ao sairmos para o jardim da quinta, é possível obser-
var uma linha horizontal que atravessa a paisagem e 

marca tanto a dimensão do território da quinta como 
de toda a estrutura residencial. Esta representa a 
cobertura das habitações e novos serviços da estrutura. 
Contudo, a decisão das suas dimensões e altura não 
foi tarefa fácil ou rápida. Acreditavamos que esta devia 
apresentar algo mais que função de protecção. Devia 
assim, gerar novas dinâmicas espaciais e visuais, que 
reforçassem a sua relação com o entorno e a necessida-
de da sua existência, porém, sem que a sua presença se 
sobrepusesse à figura da casa principal, de forma a que 
esta se mantenha como elemento visual preponderante 
na paisagem, em referência à memória do lugar. 

Assim, o desenho da secção, como ferramenta ope-
rativa do processo criativo, mais do que figurar um 
resultado final, deve ser entendido como catalisador 
de ideias que foi, servindo como um meio de reflexão, 
um construtor de pensamento, facilitando a percep-
ção vertical do objecto, os seus limites exteriores/
interiores, a hierarquia dos espaços, e as suas dimen-
sões gerais, oferecendo uma leitura mais completa do 
projecto.  

A inserção desta grande cobertura na paisagem foi 
pensada delicadamente e a preocupação com o enqua-
dramento a uma macro-escala impõe um movimento 
preciso e uno. Assim, optou-se por uma reinterpretação 
da linha do horizonte, fixando a sua altura ao nível do 
olhar. Devido à localização da quinta num planalto em 
relação à envolvente norte e nascente, esta linha modera 
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3. 4.

Proposta experimental 1

Proposta experimental 2

Proposta Final

Fig 3. Museu Brasileiro de Escultura (MuBE), arquitecto Paulo Mendes da Rocha, São Paulo, Brasil.
Fig 4. Duas casas em Monção, arquitecto João Paulo Loureiro, Monção, Portugal.
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a visão do observador sobre a extensa paisagem. Con-
tudo, na procura de novas relações espaciais e visuais, 
a linha horizontal da cobertura dobra num momento 
específico e eleva-se criando um espaço exterior cober-
to, que se abre sobre a paisagem e proporciona sombra 
e protecção.

As residências e áreas comuns essenciais da estrutura 
residencial são, assim, desenhadas num nível inferior. 
Pretende-se resguardar estes espaços, de forma a se 
conseguir um ambiente mais sereno, afastado do caos 
exterior que envolve a autoestrada, menos ruído e me-
lhor envolvência visual e paisagística, proporcionando 
melhores condições de habitabilidade aos residentes 
seniores. 

Neste piso -1, agrupam-se os espaços destinados a 
serviços de apoio de toda a estrutura, como cozinha, 
lavandaria, zona do pessoal, arrecadações e, por con-
seguinte, servem tanto as residências como a clínica de 
saúde. Desta forma a escolha do local teve de assumir 
uma posição táctica para conseguir ligar e aceder a 
todo o conjunto. Já numa posição mais central encon-
tram-se os espaços comuns, como a sala polivalente, 
sala de actividades ocupacionais, sanitários/balneários 
e piscina, que, através de grandes panos de vidro con-
tínuo se debruçam sobre o exterior da quinta. 

Quanto às habitações seniores, a ideia inicial da 
cliente era a construção de várias habitações indepen-

tes "salpicadas" ao longo do território da quinta, 
no entanto, rapidamente percebemos que devido a 
questões formais, programáticas, legislativas, logísticas 
e de acessibilidades, não seria a melhor solução. Desta 
forma, as residências foram desenhadas ao longo de 
um percurso, pensado como já referido anteriormente 
como uma rua pedonal mas, protegida pela extensa 
cobertura que atravessa todo o conjunto, permitindo 
um maior conforto e protecção para os habitantes. 

Devido à sua extensão, foram também pensadas duas 
salas de convívio estrategicamente localizadas ao lon-
go da rua, permitindo assim, um acesso mais fácil aos 
espaços de convívio. 
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5.

Fig 5. (Con)Viver na rua. 
Fig 6. Spangen Quarter Housing, Roterdão, Holanda, 2013.

6.
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A Rua de Convivência

A rua, como já referida é tida como a espinha dor-
sal deste projecto. É assumida como uma estrutura 
flexível que dá movimento e sustentação ao corpo. 
O seu princípio fundamental, nesta intervenção, é 
precisamente o fato de esta ligar espaços e pessoas, 
conferindo ao lugar a sua identidade. Tal como nas 
suas origens, a rua, um espaço para acções, revoluções 
e celebrações, 8 é aqui apresentada como um lugar 
onde o contacto social entre os moradores pode ser 
estabelecido, através do cruzamento de pessoas que 
não se conhecem socialmente de maneira íntima e 
privada, sem que estas invadam a privacidade das suas 
casas. É possível assim, gerir os contactos e garantir 
a privacidade de cada morador. Esta ideia de que as 
áreas de acesso e circulação podem dar forma a espa-
ços de encontro social foi desenvolvida em projectos 
de habitação social como o Spangen Quarter Housing 
em Roterdão no século XX, em que largas galerias, 
da qual os habitantes se podiam apropriar e conviver, 
faziam a distribuição pelos diferentes apartamentos.

Contudo, Herman Hertzberg afirma que o conceito 
da "rua de convivência" apoia-se na ideia de que os 
moradores devem ter algo em comum, com expec-
tativas mutuas, mesmo que seja apenas porque estão 
conscientes de que necessitam um do outro. 9 Mas, 
também, como descreve Jane Jacobs, no livro Morte 
e vida de grandes cidades, a vida na rua, não nasce 
de um dom ou de um talento desconhecido deste ou 
daquele tipo de população, só surge quando exis-

tem oportunidades concretas, tangíveis, se elas não 
existirem, os contactos públicos nas ruas também não 
existirão. 10 

Neste sentido, se as casas, domínios privados, recebem 
sempre grande atenção por parte dos arquitectos, a rua 
domínio público, que confronta as casas, deve receber 
atenção igual. Ou seja, não se pode tratar a rua, ou 
outros mecanismos de circulação, apenas como espaço 
residual, mas sim como um elemento complementar, 
espacialmente organizado com consciência e dedica-
ção. 11 

"[...] a arquitectura, graças às qualidades evocativas de 
todas as imagens explicitamente espaciais, formas e mate-
riais, possui a capacidade de estimular determinado tipo 
de uso. […] ao seleccionar os meios arquitectónicos ade-
quados, o domínio privado pode se tornar menos pareci-
do com uma fortaleza e ficar mais acessível, ao passo que, 
por sua vez, o domínio público, desde que se torne mais 
sensível às responsabilidades individuais e à protecção 
pessoal daqueles que estão directamente envolvidos, pode 
se tornar mais intensamente usado portanto mais rico. 
[…] na medida em que o equilíbrio entre a abertura e o 
fechamento é um reflexo da nossa sociedade […].” 12

Assim, devemos imaginar a rua como um agente cata-
lisador das relações sociais, à qual o projecto deve, em 
princípio, ser capaz de corresponder, para pelo menos, 
não aumentar a distância entre moradores, tantas 

8. Herman Hertzberger, "Lições de arquitectura" (trad. Carlos Eduardo Lima Machado), S. Paulo: Martins Fontes, 1999. P. 64.
9. Ibid. P. 52.
10. Jane Jacobs, "Morte e vida de grandes cidades" (trad. Carlos S. Mendes Rosa), São Paulo: Martins Fontes, 2009. P. 75. 
11. Herman Hertzberger, Op. Cit. P. 68.
12. Herman Hertzberger, Op. Cit. P. 86.
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7.

Fig 7. Idosos a conviver na rua.
Fig 8. Crianças a brincar na rua.

8.
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13. Herman Hertzberger, "Lições de arquitectura" (trad. Carlos Eduardo Lima Machado), S. Paulo: Martins Fontes, 1999. P. 59.
14. Jane Jacobs, "Morte e vida de grandes cidades" (trad. Carlos S. Mendes Rosa), São Paulo: Martins Fontes, 2009. P. 61.
15. Herman Hertzberger, Op. Cit. P. 60.
16. Francis Strauven, "Aldo Van Eyck - Shaping the New Reality From the In-Between to the Aesthetics of Number." Study centre, CCA - 
Mellon Lectures, 2007.

momentos, possam também procurar contacto com 
a vizinhança. 15 Contudo, assumir uma proximidade 
entre o espaço de circulação e a casa implica uma 
colisão entre o público/privado. Assim, impõe-se a 
necessidade de criar um mecanismo de transição entre 
áreas com demarcações territoriais e graus de priva-
cidade diferentes, um espaço intermédio que, neste 
caso, possibilite a gestão entre o colectivo e o privado, 
dando origem assim aos espaços In-Between.

Aldo Van Eyck, defendia que os espaços in-between 
deviam preparar o homem para as mudanças de am-
biente, onde realidades conflictuantes (como sujeito 
e o objecto, o aberto e o fechado, a realidade inter-
na e externa, parte e todo) se tornem duas metades 
complementares de uma mesma entidade, procurando 
transições que não sejam arbitrárias ou bruscas, mas 
que advêm de uma continuidade articulada. 

"[...] Sendo o momento em que tendências contrárias 
entram em equilíbrio, [...]. O in-between é espaço na 
imagem do homem, um lugar que, como o homem, respi-
ra dentro e fora." 16 

É através do desenho de um espaço transitório que 
regula a passagem do ambiente colectivo da rua 
de convivência para o privado das residências, que 
procuramos actuar na nossa proposta de intervenção. 
Desta forma, tão importante quanto a disposição das 
habitações é o espaço em volta da porta de entrada, o 

vezes encerrados nas suas casas. Por exemplo, no caso 
da habitação plurifamiliar, é frequente, só se conseguir 
aceder à casa indirectamente, através de halls comuns, 
elevadores, escadas, ou corredores, correndo-se o risco 
de que estes espaços sejam tão anónimos que desen-
corajem os contactos informais entre moradores e 
acabem vistos unicamente como circulação. 13 
Através desta linha de pensamento, procuramos de-
senhar as entradas das casas o mais próximo possível 
ao espaço da rua, para que através do cruzamento 
entre moradores à porta das suas casas possibilite 
gestos triviais, como um "bom-dia", gestos estes que 
inicialmente podem parecer pequenos, mas que com o 
passar do tempo geram a confiança entre pessoas. 

“ruas impessoais geram pessoas anónimas, e não se 
trata da qualidade estética nem de um efeito emocional 
místico no campo da arquitectura. Trata-se do tipo de 
empreendimento palpável que as ruas possuem e, portan-
to, de como as pessoas utilizam as ruas na vida diária, 
quotidiana.” 14

Talvez, desta forma, os moradores se sintam mais 
inclinados a dar novos usos aos espaços colectivos 
se as oportunidades para fazê-lo forem oferecidas 
explicitamente, e, deste modo, expandir a sua esfera 
de influencia até à área pública/colectiva. É sempre 
uma questão de achar o ponto de equilíbrio capaz de 
fazer com que os moradores possam refugiar-se na 
privacidade quando desejarem mas que, em outros 
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9.

Fig 9. De Overloop, arquitecto Herman Hertzberger, Almere-Haven, Holanda.
Fig 10. De Drie Hoven, arquitecto Herman Hertzberger, Amesterdão, Holanda.

10.
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lugar onde a casa termina e começa o espaço da rua de 
convivência. 17

Neste sentido, desenhamos as habitações dispostas 
duas a duas em espelho, para formar um alpendre 
combinado, o espaço in-between. Espaço este, que tra-
tado correctamente, torna-se local de estar e convívio 
entre vizinhos, o suficientemente privado para que 
não exista o sentimento de total exposição, e sufi-
cientemente público para se sentir em comunidade. 
Por exemplo, no caso do Lar de Idosos De Overloop, 
de Hertzberger, este espaço assume a forma de um 
pórtico metálico onde se pode conviver com o vizinho 
ou simplesmente limpar a neve das botas e pendurar 
o guarda-chuva antes de entrar em casa. Este espaço 
de transição, está marcado por pequenos detalhes que 
têm grande influencia na forma como se o vive. Ou 
seja, o banco, mesmo já se encontrando na via pública, 
está directamente encostado à casa, debaixo da peque-
na cobertura que lhe pertence e protegido pela janela 
da qual se pode espreitar. Ou ainda, como no caso do 
lar de idosos De Drie Hoven, também do arquitecto 
Herman Hertzberger, o alpendre, assim como no 
nosso projecto, é marcado por uma reentrância. Este 
espaço mesmo já se encontrando exterior à casa, sen-
te-se como uma extensão dela, onde o morador pode 
preenche-lo com objectos pessoais. Assim, as relações 
espaciais, tal como influenciam as relações pessoais, 
também determinam a maneira como nos relaciona-
mos com o ambiente que nos envolve. 18 

17. Herman Hertzberger, "Lições de arquitectura" (trad. Carlos Eduardo Lima Machado), S. Paulo: Martins Fontes, 1999. P. 59/60.
18. Herman Hertzberger, Op. Cit. P. 216. 

Porém, o fato de um espaço de transição tender para
uma atmosfera mais parecida com a da rua ou mais 
parecida com a de um interior, depende especialmente 
da qualidade do espaço, das suas dimensões, forma 
e escolha dos materiais e de como o usurário o pode 
apropriar. 

Apesar da existência destes espaços que pretendem 
fortalecer as relações sociais, é fundamental que a 
localização da rua como circulação principal estabele-
ça fácil relação com o restante programa, para que se 
possam criar os tais fluxos de movimentos diários que 
dão vida à rua e à estrutura residencial. Deste modo, 
desenhamos uma rua o mais plana e regular possível, 
proporcionando à pessoa sénior um acesso cómodo à 
sua casa e às restantes partes da estrutura residencial, 
mas sem se sentir fechado num edifício. 

Para facilitar os movimentos e tornar o edifício mais 
convidativo e hospitaleiro, propusemos a tal cobertu-
ra, que protege todo o percurso e une todas as partes 
da estrutura residencial num só conjunto. 

Por exemplo, segundo Herman Hertzeberger na Esta-
ção de Águas Naturais da Vichy, França, as principais 
passagens do parque eram cobertas por leves estrutu-
ras de metal, dando ao transeunte a sensação de estar 
ao mesmo tempo dentro e fora. A atmosfera geral era 
a de um interminável café ao ar livre, com inúmeros 
bancos e cadeiras para que todos aqueles que visitavam
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11.

Fig 11. Estação de Águas Naturais da Vichy, Paris.
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o lugar pudessem sentar, conviver e tomar a água 
medicinal. 19

É também perceptível, na nossa intervenção, à medida 
que avançamos pela rua que esta vai assumindo dife-
rentes dimensões, ora mais estreita, ora mais alarga. 
Segundo Hertzberger, ao marcarmos diferentes grada-
ções às várias áreas do edifício, obtemos uma espécie 
de mapa mostrando diferenciação territorial. 20 

Em frente às residências, a rua assume a medida mais 
larga de aproximadamente 4,70m. Assim, é suficiente-
mente larga para uma possível apropriação por partes 
dos habitantes. Espera-se que estes tomem a iniciativa 
de trazer a sua cadeira até à rua e a mesa do jogo e 
conviver, com os que jogam, com os que vêm, ou com 
aqueles que simplesmente passam e cumprimentam. 

A rua procura assim, mais do que exclusiva circulação, 
oferecer um carácter de permanência, levando à for-
mação de um ambiente de bairro entre moradores. Já 
na parte das áreas comuns e serviços, como sala de ac-
tividades ocupacionais, sala polivalente, refeições, loja 
mercearia, cabeleireiro e estética, a rua apresenta-se 
mais estreita e assume um carácter de corredor exclu-
sivo à circulação. Aqui não se pretende a apropriação 
por parte dos moradores, procura-se antes a eficácia 
nas acessibilidades para todos os utilizadores .

Por fim, estas diferentes partes da rua confluem num 

19. Herman Hertzberger, "Lições de arquitectura" (trad. Carlos Eduardo Lima Machado), S. Paulo: Martins Fontes, 1999. P. 68.
20. Herman Hertzberger, Op. Cit. P. 21.

ponto central, um espaço dilatado, que mais uma vez 
vai trabalhar a transição entre a área residencial, cor-
respondente às habitações dos seniores e a área dos ser-
viços comuns. Através deste espaço é também possível 
aceder à parte superior da estrutura por uma escada-
-rampa e passear pelo jardim que a quinta oferece.
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A CASA PRINCIPAL

O princípio caracterizador da intervenção na casa 
principal baseou-se na valorização e reposição da sua 
configuração e materialidade originais. Pontualmen-
te, nas situações em que a implementação do novo 
programa não se adaptava à estrutura existente, foram 
propostas pequenas alterações de modo a adequar 
funcionalmente o edifício à sua nova condição. Assim, 
a intervenção no edifício propõe a clarificação do es-
paço, neutralizando alguns elementos desqualificados 
(pequenas intervenções feitas ao longo do tempo) e, ao 
mesmo tempo, actuando sobre o restauro do existen-
te que se pretende preservar, mantendo os sistemas 
construtivos originais e os materiais tradicionais, 
perpetuando a identidade e o significado histórico 
do edifício. Pretende-se, assim, operar de uma forma 
esteticamente mínima, colmatando somente os 
pontos sensíveis que se encontram em necessidade de 
recuperação. Desta maneira, o novo programa procura 
ajustar-se aos espaços existentes, numa tentativa de 
manter o carácter da casa. Assim, por compatibilidade 
com os espaços, foi possível integrar as funções da 
administração no primeiro piso e biblioteca e pequeno 
auditório no piso térreo. 

Partindo da sua condição e motivada pela vontade 
de restabelecer um todo coerente assente nas caracte-
rísticas vernaculares da construção original, opta-se 
primeiro por identificar o que deve ser preservado e o 
que precisa ser retirado. 

Ao primeiro piso, no antigo alpendre das escadas exte-
riores que se encostam à fachada Este, foi-lhe acres-
centado um pequeno anexo de tijolo rebocado e pinta-
do de branco, uma construção posterior que serviu as 
funções de casa de banho. Considerada a irrelevância 
deste anexo, decidiu-se retirar, permitindo que esse 
espaço retomasse a sua função original de alpendre ex-
terior com acesso à eira e ao corredor central da casa. 
Para a reposição do alpendre, retomamos os materiais 
tradicionais, madeira para a estrutura do telhado e 
granito para os pilares de suporte, sublinhando, tanto 
quanto possível, as regras da construção vernacular. 

Também no alpendre principal de acesso ao primeiro 
piso, fachada Oeste, sugerimos a substituição de todos 
os elementos colocados posteriormente, como a es-
trutura que segura o telhado composta por vigotas de 
betão e retomar à estrutura de madeira dando, assim, 
continuidade ao alçado original da Casa. 

Nos espaços interiores do primeiro piso só se intervém 
pontualmente, executando pequenas alterações para 
que este se adapte às novas funções, assim como, o 
restauro de todas as carpintarias, tectos, paredes e 
soalho de todas as salas, de forma a que se mantenha o 
carácter da casa o mais próximo do original.

No entanto, devido às exigências funcionais e infraes-
truturais actuais, impôs-se a necessidade de alteração 
da configuração da cozinha. Assim como, o redesenho 
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Fig 12. Móvel de banho, Sede da ordem dos Farmacêuticos, arquitecto João Mendes Ribeiro, Coimbra.
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das escadas de acesso às águas furtadas, que permitiu 
a abertura entre a cozinha e o espaço de refeições.

Consideramos, também, importante manter a ligação 
interior do piso térreo ao primeiro piso. Neste sentido, 
propomos o redesenho das escadas existentes e a 
inserção de uma plataforma elevatória para pessoas 
com mobilidade reduzida. Mantemos a madeira como 
o material indicado para a construção das novas 
escadas. 

Ainda no primeiro piso, atendendo ao fato da casa 
não integrar um espaço para a função de sanitário 
de apoio à administração, tornou-se fundamental a 
sua instalação. Tal como o arquitecto João Mendes 
Ribeiro na reabilitação da Sede da Ordem dos Far-
macêuticos em Coimbra, desenhamos um "móvel de 
banho" que encastra no espaço mas se distingue dele. 
Assim, conseguimos que seja o módulo do sanitário 
a ajustar-se ao espaço da casa e não o inverso, não in-
terferindo drasticamente na leitura espacial e estética 
desta. Integramos, assim, os sanitários num dos espa-
ços interiores existentes, que pelas suas dimensões e 
facilidade de acesso a partir do corredor central, servia 
para o propósito.

O piso térreo, por ter servido sempre como espaço de 
armazém, não foi garantido o conforto. O chão, é ain-
da em terra e as paredes não são revestidas com reboco 
nem pintadas, assim como os tectos. 

Porém, queremos manter este carácter de cave, assim o 
chão será revestido com lajetas de granito e as paredes 
rebocadas e pintadas de branco para ajudar o espaço a 
ganhar claridade e salubridade. Ao longo do corredor 
central deste piso, serão integradas estantes de madeira 
de apoio à biblioteca. A estrutura do sobrado será 
tratada e pintada de branco como as paredes. Num 
espaço com pouca luz natural, é importante estudar 
formas de iluminar artificialmente, neste caso, queren-
do manter uma atmosfera e carácter de cave térrea, 
optamos por uma iluminação suspensa em cabos es-
forçados que percorrem as salas de uma lado ao outro 
na direcção dos paus rolados. 

Por último, as águas furtadas, seriam transformadas 
numa grande sala, com possibilidade de servir com 
mais espaço para as funções administrativas. No en-
tanto, toda a estrutura do telhado deve ser revista.
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Fig 13. Desenhos da autora.

13.
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A PEÇA, sobre[tudo].

Esta peça já não existe mais no projecto, mas foi de 
fato dos elementos que mais marcou todo o processo 
durante o desenvolvimento do desenho do objecto ar-
quitectónico. Mesmo já não existindo, acredita-se que 
a sua memória, nesta fase de explicação dos processos 
criativos, merece presença. Porque mesmo convictos 
que a sua eliminação tenha sido a atitude certa, esta 
peça foi parte integrante quase até ao final deste pro-
jecto tese. Foi-o até ao ponto em que realmente já não 
existiam mais razões que justificassem a sua presença. 

Numa fase inicial, acreditávamos que esta atitude de 
ligar as duas preexistências, que integram as funções 
de administração e recepção era a acertada, pelo facto 
de facilitar o acesso ao piso superior da casa principal. 
Ingenuamente, também nos afeiçoamos ao aparato 
que produzia na imagem da fachada. Mas, sem querer, 
estávamos a impor a nossa assinatura, numa imagem 
de fachada onde já existia um protagonista, a casa 
principal. 

Assim, após explicarmos o porquê de se ter retirado, 
apresentamos o porquê de o termos imaginado numa 
primeira abordagem.

Definia-se então um novo volume, cuja linguagem, 
resultava da própria estrutura de madeira e que se 
acreditava que permitia distinguir o novo sem deixar 
de estabelecer um claro diálogo com a preexistência, 
dando assim continuidade ao alçado da Casa.

Era um espaço de ligação entre a casa do lado e a casa 
principal, um conector entre duas áreas funcionais que 
se complementavam, recepção e administração. 

Nesta fase, a recepção ainda não tinha uma sala 
destinada ao atendimento. Então os visitantes, que 
procuravam informações tinham obrigatoriamente 
que atravessar a ponte e se dirigir aos serviços admi-
nistrativos na casa principal. 

Construía-se, assim, no papel, uma ponte de madeira, 
que permitia o atravessamento directo da recepção 
à área administrativa , assim como, o vislumbre de 
toda a paisagem referente à estrutura residencial e 
Quinta. Criavam-se intersecções visuais. A vontade de 
construir esta ligação em forma de ponte, derivava da 
decisão de se sobrepor à casa dos caseiros, sem se tornar 
parte dela. Assim como o canastro se eleva à casa dos 
caseiros apoiando-se nela, o mesmo tema era trabalha-
do e repetido neste novo elemento. 

É, sem dúvida, um processo natural, no exercício 
de reconversão de preexistências e inserção de novas 
construções de forma a responderem a um novo pro-
grama, haverem fortes discussões e indecisões sobre 
qual a melhor postura a adoptar na conciliação e fusão 
de construções de origem e épocas diferentes.

panorâmica de vontades
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Processo de evolução do desenho do módulo da habitação para o sénior.
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A HABITAÇÃO PARA O SÉNIOR

A hospitalidade é o factor decisivo neste processo de 
construção do objecto arquitectónico, daí a importân-
cia dada à questão da habitabilidade e apropriação do 
espaço. Pensar a casa para a pessoa sénior, passa por 
encontrar um equilíbrio entre a abertura e o isolamen-
to, ou seja, uma organização espacial, que permita em 
qualquer situação, a capacidade para escolher a sua 
posição em relação aos outros. Neste ponto de vista, 
a abertura da casa torna-se tão fundamental quanto 
a sua reclusão. Na verdade os dois são complemen-
tares, eles relacionam-se dialeticamente. E esse grau 
de abertura ou isolamento e a maneira como é feito, 
depende, essencialmente, da visão do arquitecto que 
irá regular os níveis de contacto dos diversos espaços 
da casa, de forma a afirmar a privacidade onde ela é 
necessária, e ao mesmo tempo, a abertura nos devidos 
locais. Não conseguimos prever o comportamento das 
pessoas, mas isso não significa que possamos ignorar 
as suas possíveis implicações, seja na forma como estas 
se relacionam com o espaço, ou como o espaço irá 
mediar o comportamento entre estas. E ao incorpo-
rarmos sugestões espaciais adequadas no projecto, os 
moradores poderão sentir-se mais inclinados a expan-
dir a sua esfera de influência pessoal em direcção à 
área pública/colectiva, evitando a solidão. No entanto, 
a individualidade de todos deve naturalmente ser 
respeitada tanto quanto possível e devemos zelar para 
que o ambiente construído não imponha o contacto 
social, mas, ao mesmo tempo, jamais imponha a sua 
ausência.

A esse respeito, têm uma importância crucial o espaço
em volta da porta da frente, o lugar onde a casa termina 
e onde começa o espaço da rua de convivência. O que a
moradia e a rua de convivência têm a oferecer mutua-
mente é que determina o bom ou mau funcionamento de 
ambos” 21

Como já referido anteriormente, as habitações são 
dispostas ao longo da rua e têm, aos pares, áreas 
semelhantes a alpendres, que, por um lado, pertencem 
às habitações, mas, por outro, também fazem parte 
da rua. Procura-se que os moradores coloquem coisas 
suas, criem plantas e flores, e cuidem deste espaço 
como se este fosse parte da sua própria casa, uma 
espécie de varanda ao nível da rua. Os cuidados que 
os moradores investem neste espaço, depende de um 
detalhe, a janela que a partir do interior da habitação 
lhes permite vigiar os objectos que serão lá colocados, 
não como uma protecção contra roubos, mas porque 
é agradável poder ver e vigiar as próprias coisas, ou 
verificar as suas plantas. Este espaço de entrada aberto 
pode, também, ser interpretado como um hall, no 
qual a atmosfera da casa pode penetrar. 

De forma a acentuar a entrada das habitações, foram 
desenhadas clarabóias sobre a porta de entrada, ilumi-
nando-a naturalmente. 

Para além do alpendre como mediador entre o domí-
nio privado e o público, alguns moradores poderão 

21. Herman Hertzberger, "Lições de arquitectura" (trad. Carlos Eduardo Lima Machado), S. Paulo: Martins Fontes, 1999. P. 60.
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Fig 14. Meias-portas, De Drie Hoven, arquitecto Herman Hertzberger, Holanda.
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passar boa parte do seu tempo no interior da habi-
tação esperando que alguém os vá visitar. Pensamos 
assim, instalar, tal como acontece em alguns exemplos 
estudados, "De Overloop" e no "De Drie Hoven", 
uma porta de entrada com duas secções, de maneira 
que a parte de cima possa ser mantida aberta, como 
um claro convite para quem quiser estabelecer contac-
to. Assim, a porta está suficientemente fechada para 
evitar que o espaço privado fique demasiado exposto, 
mas aberta o suficiente para facilitar uma conversa 
casual com quem passa. 

Este jogo de saliências e reentrâncias criado pelos 
alpendres ajudam a sugerir uma leitura das habitações 
como se de casas individuais se tratassem, em que a 
cozinha se encontra sobre a rua mas o quarto e a sala 
numa área mais reservada. Assim, a sala abre-se sobre 
a paisagem, através de uma janela na fachada Este. Já 
o quarto, desenhado de forma a proporcionar maior 
privacidade, fecha-se sobre a paisagem, para que quem 
passeia pelos jardins da quinta não possa, descarada-
mente, espreitar para o seu interior, no entanto abre-se 
para o terraço privado e do qual as suas paredes bran-
cas ajudarão a reflectir a luz. 

O quarto tem, também, a possibilidade de se abrir 
sobre o espaço da sala, para ajudar ao contacto visual e 
comunicativo entre espaços. 

Numa procura pelo máximo conforto, escolhemos 

materiais como a madeira para o chão e, numa tentati-
va de reforçar a sensação de casa, as paredes serão pin-
tadas de branco numa fase inicial para que cada novo 
morador tenha a possibilidade de pintar as paredes da 
sua habitação com as cores que mais se identifica.

Também se pretende que seja o mobiliário dos pró-
prios residentes a vir complementar e preencher os 
espaços. 

Estas habitações, mesmo desenhadas como um padrão 
colectivo que se repete e forma uma imagem do con-
junto, pretendem estar disponíveis para representações 
livres e pessoais de quem as vem habitar.
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15.

Fig 15. Fotomontagem da autora.
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MATERIALIDADE

panorâmica de vontades

A escolha material reside num propósito de simplici-
dade e compatibilidade com a própria função que se 
procura incutir ao espaço, procurando um sentido de 
coerência do conjunto construído e imaginando a sua 
utilização e que efeitos poderia produzir. No entanto, 
o desenho como ferramenta representativa dos mate-
riais não é suficiente para apreendermos as qualidades 
materiais na sua plenitude, pois carece de característi-
cas sensoriais que nos proporcionem uma experiência 
completa da materialidade.

"Embora o desenho possa talvez significar qualidades, 
ele não pode reproduzir ou representar a experiência 
qualitativa real dos materiais que constituem a paisagem 
táctil." 22

Contudo, os materiais propostos são um ensaio que, 
através do desenho, pretendem significar qualidades 
materiais e construtivas, construindo uma ideia de 
imagem do conjunto, que a partir das diferentes partes  
se transformem num todo harmonioso. 

Procuramos assim, uma solução comum a todo o 
conjunto, devolvendo ao lugar um sentido de clareza 
e permitindo definir um ambiente uniformemente 
luminoso e ligeiro. O conjunto apresenta, assim, três 
naturezas distintas: A primeira, que corresponde à 
casa principal, e onde a materialidade é recuperada do 
original; A segunda, que envolve a transformação de 
duas antigas construções, a casa dos caseiros e a casa 

22. James Corner, "Taking measures across the american landscape", New Haven: Yale University Press, 1996.

do lado, e assenta numa nova lógica material comum 
a todo o conjunto. À casa do lado, à semelhança das 
novas construções, é aplicado exteriormento o capoto, 
para uma melhor eficiência térmica e, porque a es-
trutura e imagem do edificio assim o permite. A casa 
dos caseiros, por outro lado, no sentido de se manter 
as cantarias de pedra originais, tomou-se a opção de 
resolver a questão da eficiencia térmica interiormente, 
através do uso de isolamento revestido por parede de 
gesso cartonado. Por fim, a nova construção, também 
pretende ser revestida a capoto, sempre que possível, 
para se conseguir um equilíbrio na imagem do con-
junto total e a melhor eficiência térmica. 

A cobertura da nova estrutura, devido à sua extensão 
e visibilidade sobre o seu "quinto alçado" a partir das 
estruturas preexistentes, optou-se por uma opção ajar-
dinada, moderando o seu impacto na paisagem. 

Deste modo, e para finalizar, escolhemos o branco 
como cor de eleição em todo o conjunto porque, 
para além de ser a cor actual e original das estruturas 
preexistentes, o tratamento uniforme das superfícies 
procura, assim, afirmar um carácter franco e uma ex-
pressiva simplicidade dos edifícios. O uso coerente de 
um pequeno número de materiais e a forma constante 
como se articulam entre si pretende traduzir-se numa 
unidade material que permite uma leitura global do 
conjunto.
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O DESENHO COMO ELO DE LIGAÇÃO

Projecto

Nas diferentes formas de diálogo, o desenho é uma 
força maior da comunicação do arquitecto. Através 
dele transmite-se um fluxo de pensamentos, ideias 
e sinais. Estes brotam da nossa mente para, depois, 
fluírem da mão, através do lápis, da caneta, do 
computador, permitindo o comunicar, demonstrando 
sentimentos, sensações, expondo ideias, cultivando 
relações… 

No comunicar através do desenho, nenhum indivi-
duo o faz da mesma forma. O modo de desenhar e 
transmitir aquilo que se pretende é uma marca muito 
individual, quase única e intransmissível.

Decorrente de um período de reflexão sobre alguns 
temas de projecto que se mostraram mais pertinentes; 
da legislação existente; das interacções realizadas com 
o Lugar e a cliente – as suas aspirações e expectativas; 
da reflexão sobre o meu “Eu” individual enquanto 
futura arquitecta, resulta o presente projecto. 

“Finalmente, (...)— o desenho — que sendo uma síntese 
específica de comunicação de uma ideia formal, tem 
também a capacidade de se revelar como um auxiliar do 
processo analítico de leitura do objecto arquitectónico. 
Para o conhecimento da realidade construída, o desenho 
é incontornável. Sem ele não se entenderá o que está feito 
e como foi feito. Com ele, e complementando outros sabe-
res, se entenderá porquê e, sobretudo, como fazer.” 23

23. Alexandre Alves Costa, "Amigos e Companheiros Historiadores". in Prática(s) de Arquitectura. Porto: FAUP, 2012. P. 7
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1- LAJETA DE REMATE - BETÃO  - 3cm
2- ESTRATO VEGETAL
3- BRITA
4- MANTA GEOTEXTIL
5- TELA PITONADA
6- IMPERMEABILIZAÇÃO - TELA ASFÁLTICA
7- ISOLAMENTO TÉRMICO - POLIESTERENO EX-
TRUDIDO - 6cm
8- ISOLAMENTO TÉRMICO - POLIESTERENO EX-
TRUDIDO - 2cm
9- CAMADA DE FORMA - BETÃO LEVE
10- LAJE DE BETÃO ARMADO ALIGEIRADO - 30cm
11- LAJETAS DE BETÃO - 5cm
12- PLATIBANDA DE REMATE CONSTITUÍDA POR 
ELEMENTOS DE CHAPA DE ALUMÍNIO QUINADO - 
2mm
13-PERFIL TUBOLAR DE SUPORTE À PLATIBANDA 
EM ALUMÍNIO - 20x50x2mm
14-SISTEMA ETICS - 5cm ISOLAMENTO TÉRMICO
15- REBOCO HIDRÓFUGO - 2cm
16- CEREZITE - 5mm
17- PERFIL U EM ALUMÍNIO - 15x20x2mm
18- BLOCO TÉRMICO - 20cm
19- RODAPÉ EM CHAPA DE ALUMÍNIO  - 2mm
20- LINTEL DE FUNDAÇÃO EM BETÃO ARMADO
21- CAIXA DE BRITA - 15cm
22- BETÃO DE LIMPEZA - 5cm
23- LAJE DE BETÃO ARMADO - 15cm
24- CAMADA DE ENCHIMENTO EM BETÃO LEVE - 
3cm
25- CAMADA DE ENCHIMENTO EM BETÃO LEVE - 
8cm
26- CAMADA DE REGULARIZAÇÃO - 2cm
27- ISOLAMENTO TÉRMICO  E ACÚSTICO - GRANU-
LADO DE CORTIÇA - 3cm
28- SOALHO - 22mm
29- RODAPÉ EMBUTIDO EM ALUMÍNIO
30- GESSO CARTONADO - 10mm
31- LÃ DE ROCHA - 40mm
32- REBOCO ESTANHADO - 20mm
33- PRÉ ARO EM AÇO COM POLIURETANO INJECTA-
DO - 6x10cm
34- PORTA EM MADEIRA
35- SOLEIRA EM BETÃO
36- LINTEL DE FUNDAÇÃO DA PORTA
37- DIVISÓRIA EM MADEIRA 
38- VIDRO SIMPLES - 4mm
39- CANTONEIRA EM ALUMÍNIO - 20x20x2mm
40- CANTONEIRA EM ALUMÍNIO - 40x40x5mm
41- CANTONEIRA EM ALUMÍNIO - 80x80x5mm
42- CANTONEIRA EM ALUMÍNIO - 80x60x5mm
43- CHAPA QUINADA DE REMATE EM ALUMÍNIO - 
2mm
44- VIDRO TEMPERADO - 4+4+4mm
45- PLATIBANDA
46- "TROP PLEIN" - 50mm
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A dissertação partiu da intenção de realizar um trabalho teórico-prático com foco na habitação para o sénior e no re-
conhecimento do potencial destas instituições enquanto promotoras de um envelhecimento saudável. E teve por base 
um contexto existente, uma cliente e uma realidade económica e territorial determinante. 

O aumento da população sénior, a evolução das dinâmicas familiares e a mudança de mentalidade da sociedade face 
ao idoso, levaram a que habitação sénior fosse sofrendo alterações ao longo do tempo. No entanto, através do perma-
nente diálogo entre a reflexão teórica e a prática, foi-nos possível compreender a necessidade de uma nova evolução na 
oferta institucional, enquanto promotora de uma reposta onde prevaleça o carácter residencial sobre o institucional e 
onde as relações sociais se desenvolvam de forma tão espontânea quanto possível.

Tendo como objecto de estudo uma proposta que desenvolvesse uma estrutura residencial sénior composta por resi-
dências assistidas, tornou-se imperativo o estudo prévio de outras instituições já existentes, permitindo não só identi-
ficar e equacionar os seus diferentes problemas como compreender o seu funcionamento, o seu potencial e desenvolver 
um programa e estratégia projectual de acordo com as necessidades actuais do sénior. 

Contudo, o contacto com os clientes e o contexto da Quinta levaram a uma abordagem projectual muito específica 
que, para além do pedido de que este se desenvolvesse, impreterivelmente, através de residências assistidas, o estudo da 
circunstância actual da quinta sugeriu a operacionalização das suas estruturas rurais antigas. Deste modo, o caso de 
estudo da dissertação, apresentava, logo à partida, uma condicionante a explorar, revelando-se uma óptima premissa 
para o desenvolvimento e integração da nova intervenção a propor.  Assim, as suas preexistências tornaram-se o "pa-
cemaker" do projecto que, através da sua reanimação enquanto apoio à estrutura residencial para seniores e clínica de 
saúde, regressam, novamente, como parte funcional e fundamental da Quinta e da paisagem. E, servem de impulso 
às acções e decisões projectuais referente à nova estrutura. 

Nesse sentido, e com a convicção de que as estruturas antigas da Quinta da Senhora do Monte constituem um impor-
tante valor cultural, patrimonial e memorial, que deve perdurar, o projecto defende a sua continuidade mas adopta 
uma atitude construtiva que reconhece e determina as suas necessidades de actualização. Logo, a dissertação propõe 
uma atitude inclusiva dos edifícios do passado mas apresenta um projecto com carácter actual que não se limita pela 
condição existente. 

Assim sendo, a nova parte da estrutura residencial desenvolveu-se ao longo de uma estrutura linear, que se definiu 
como uma rua de convivência, assumindo-se como a coluna vertebral do esquema projectual e onde se inserem as 
habitações e vários espaços comuns. Um esquema simples, onde a deslocação no dia-a-dia do sénior entre diferentes 
espaços constitui uma oportunidade de exercício e de encontro social. Ultrapassando um carácter estritamente fun-
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cional, mas sem comprometer o bom funcionamento de toda a estrutura. Pensamos também, que o número reduzido 
de residentes permitirá desenvolver uma comunidade mais próxima e um ambiente mais familiar de entreajuda e de 
desenvolvimento de afectos.

Finalizando, defendemos que a resposta adequada às exigências de uma estrutura residencial para seniores são inú-
meras e variadas, devendo-se optar por aquela que melhor se ajuste ao relacionamento com a comunidade local, aos 
problemas aos quais procura dar resposta e ao lugar onde se insere. Porque, o objectivo último de cada intervenção 
deverá ser, acima de tudo, a sua capacidade de servir o Homem. Desta forma, concluímos que a abordagem adoptada 
nesta intervenção não é uma receita para os inúmeros problemas da habitação sénior actuais, mas sim, uma resposta 
particular às características do lugar, do seu território, das suas preexistências, da sua comunidade, e da vontade de 
uma cliente.
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[106]  DEHAN, Philippe; Ĺ habitat des personnes âgées : du logement adapté aux établissements spécialisés, Paris: 

Le Moniteur, 1997.
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