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This dissertation seeks to strengthen the relationship between 

the natural and the artificial, exploring ways of interpreting water 

as an architectural element. Its development is based on the pro-

blems raised by a competition of ideas, which is based on the dis-

cussion about the need for spaces that promote concentration, 

artistic inspiration and meditation, and that are refuges from the 

constant rhythm of urban life.

Keywords: water, atmospheres, landscape

Abstract

A presente dissertação procura estreitar a relação entre o natural 

e o artificial, explorando formas de interpretar a água enquanto 

elemento arquitetónico. O seu desenvolvimento realiza-se tendo 

por base a problemática levantada por um concurso de ideias, 

que assenta na discussão sobre a necessidade da existência de 

espaços que propiciem a concentração, a inspiração artística e 

a meditação, e que se constituam como refúgios do ritmo cons-

tante da vida urbana.

Neste sentido, a água surge como um tema chave de desenho 

que, pela identificação das suas características e exploração da 

sua dimensão multissensorial, é o elemento mediador da relação 

interior/ exterior, e fomentador da indagação espacial e tectónica 

destas atmosferas de relaxamento, introspeção e criatividade.

Palavras-chave: água, atmosferas, paisagem 

Resumo

In this sense, water emerges as a key theme of drawing which, 

by identifying its characteristics and exploring its multisensory 

dimension, is the mediating element of the interior/exterior relati-

onship, and promotes the spatial and tectonic investigation of 

these atmospheres of relaxation, introspection and creativity.
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Este trabalho tem como objeto de estudo a água enquanto ele-

mento arquitetónico associado à criação de atmosferas singu-

lares. Pretende-se analisar a presença da água nos espaços e 

questionar o seu significado arquitetónico, identificando as suas 

propriedades e características, e interpretando de que maneira 

pode ser utilizada para potencializar atmosferas que propiciem o 

relaxamento, a introspeção e a criatividade.

O interesse por este tema parte do desejo de estreitar a relação 

entre o natural e o artificial, encarando o diálogo destes conceitos 

como parte integrante da manipulação da forma e da modulação 

do espaço, e determinante para o entendimento da arquitetura 

contemporânea.

Pelas suas características, a água torna-se versátil, enquanto ele-

mento constituinte da obra de arquitetura, apelando aos sentidos: 

a sua capacidade de reflectir, funcionando como um espelho, o 

brilho que emana quando iluminada, ou mesmo o som que cria 

quando em movimento. Para além do aspecto sensorial, a água 

adquire uma dimensão cultural e espiritual, que se desenvolve 

segundo as crenças e os valores de cada tempo e de cada lugar. 

Esta diversidade permite manipular a água, e introduzi-la na rela-

ção entre os espaços interiores e exteriores, construindo uma 

narrativa arquitetónica, e explorando diferentes significados e 

atmosferas. 

O desenvolvimento do trabalho e a exploração do uso da água 

como elemento condutor do projeto, realizam-se tendo por 

base a problemática levantada por um concurso de ideias, que 

evoca como objetivo principal a exploração do espaço, nas suas 

dimensões sensoriais e físicas. Partindo da premissa que o 

ritmo agitado da vida urbana contemporânea é responsável por 

Introdução
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de assistência a dois professores, na disciplina de Projeto 3, da 

Pontificia Universidad Católica del Perú.

Ao longo da permanência no país, com o olhar condicionado pela 

permissa do trabalho que assenta na exploração da água, sur-

giram vários exemplos locais onde este elemento assumia pro-

tagonismo: uns de culturas pré-incas que habitavam o deserto 

na costa peruana, contexto em que a água adquiria um valor 

incalculável, sendo cuidadosamente retirada do subsolo, encami-

nhada e armazenada; mas principalmente realizados pelo impé-

rio inca, para o qual a água, mais do que um elemento que garan-

tia a sobrevivência, adquiria uma dimensão sagrada, integrada na 

cosmologia andina. A estadia em Cusco, foi marcada pela visita 

a Tipón, um lugar que sem a presença da água, não teria sentido. 

Pela experiência de visita, e pela análise posterior da obra, Tipón 

passou a ser um dos casos de estudo da dissertação.

De modo a aprofundar o tema anunciado e apoiar a realização 

do projeto, selecionaram-se e analisaram-se quatro casos de 

estudo, que se pretendia que fossem específicos e particulares 

de cada lugar, mas que, no seu conjunto, fossem abrangentes 

e se complementassem, levantando questões distintas entre si.  

Através dos projetos de referência, nos quais a água possui um 

grande protagonismo nos espaços, procurou-se estudar a sua 

presença, enquanto elemento constituinte da arquitetura. 

O Alhambra, fundado no séc. XV, é o caso de estudo que reúne os 

conhecimentos e a simbologia da cultura árabe, trabalhando a 

água de formas diversas, considerando-a indispensável em qual-

quer jardim ou pátio, ou mesmo no interior dos espaços. Tipón, 

construído no séc. XV pela cultura inca, constitui-se como um 

exemplo onde, no trabalho com a água, prevalece uma noção de 

um bombardeamento de informação, que gera ruído e afasta os 

habitantes da cidade do contacto consigo próprios, o concurso 

convida a desenhar um refúgio para a criatividade artística, para 

a concentração, meditação, ou para o desenvolvimento de ideias. 

É neste contexto que surge a água como elemento arquitetónico 

potencializador de atmosferas introspetivas. Na proposta preten-

de-se explorar formas de interpretar a água, moldando e dese-

nhando espaços que a geometrizam e integram.

Neste sentido, a água revela-se um tema chave de desenho que, 

pela identificação das suas características e exploração da sua 

dimensão multissensorial, é capaz de fomentar a indagação 

espacial e tectónica destas atmosferas.

O concurso não define o sítio do projeto, valorizando a pertinên-

cia do lugar escolhido, em relação com a proposta. Localizado a 

uma cota elevada, numa franja de transição entre o urbano e o 

natural, o terreno selecionado é irrigado por canais de água no 

subsolo, e pontuado por elementos naturais que o caracterizam, 

dos quais se destacam rochas de grandes dimensões, que se 

revelaram determinantes para a implantação da proposta, que os 

valoriza e integra numa nova organização do espaço, dando-lhes 

significado.

A realização deste trabalho foi inevitavelmente influenciada por 

uma experiência profissional e pessoal, associada à oportuni-

dade de estar no Peru, quase oito meses, tempo esse que se divi-

diu em três partes: um estágio num escritório de arquitetura, tra-

balhando num projeto de um museu de arqueologia; uma viagem 

pelo sul do país, por cidades como Arequipa, Puno e Cusco, capi-

tal do império Inca, situadas nos Andes, conhecendo parte da 

grande diversidade do país; e, uma última fase mais académica, 
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paisagem. A estes projetos, somam-se dois projetos europeus 

contemporâneos, Rehab Basel, de Herzog & de Meuron, que tive 

a oportunidade de visitar, escolhido pela atmosfera singular de 

tranquilidade do conjunto, em particular, gerada pela água que 

reveste um dos pátios; e Termas de Vals, de Peter Zumthor, pela 

sua relevância programática e presença estruturante da água 

nos espaços criados.

Neste sentido, o trabalho desenvolve-se em três partes. A primeira 

expõe o concurso tomado como base do projeto, introduzindo o 

tema da água como elemento arquitetónico potencializador de 

atmosferas; e apresenta o lugar onde se desenvolverá o pro-

jeto, justificando a escolha do mesmo. Num segundo momento, 

expõem-se os quatro casos de estudos, de tempos e culturas 

distintas, analisando-os e interpretando-os, segundo a forma 

como trabalham o elemento água. Na terceira parte, explicita-se 

o projeto, através da sua representação, análise e interpretação 

arquitetónica, ao longo de três momentos: Paisagem e geome-

tria, que contempla a implantação do projeto, justificando o con-

fronto entre a geometria da proposta e os elementos naturais do 

lugar; e que evidencia a presença da água enquanto elemento 

estruturante e articulador do projeto. Geometria e atmosferas, 

momento em que se entra nos espaços do projeto, se explicitam 

as atmosferas geradas pela água e pela luz, dentro das espaciali-

dades criadas pela forma. Atmosferas e materialidade, em que se 

introduzem os materiais, indissociáveis dos elementos arquitetó-

nicos e determinantes para as atmosferas.

Conclui-se o trabalho refletindo sobre a condição do lugar, a coe-

rência da narrativa arquitetónica e a importância da existência 

de um elemento arquitetónico condutor do projeto, a água, que 

estrutura e articula os espaços, integrando-os e gerando atmos-

feras singulares.



Primeira Parte

Concurso

Lugar
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Concurso

1 Bases de Projeto do con-
curso do Open gap “Inspiration 
Hostel 2017”, p. 1

01.  
Fotografia da capa do concurso 
Inspiration Hostel 2017

O concurso “Inspiration Hostel 2017”, lançado pelo OpenGap, 

convida a desenhar um “refugio de introspección y creatividad 

para artistas”1 .

O tema central do concurso assenta na discussão sobre a neces-

sidade da existência de espaços que propiciem a concentração, 

a inspiração artística, a meditação e o encontro consigo mesmo, 

e que se constituam como refúgios do ritmo constante da vida 

urbana, do excesso de informação, da cultura do consumo, da 

contaminação visual e auditiva, do ruído e de uma outra grande 

quantidade de fatores externos, que sobrecarregam constante-

mente os nossos sentidos, alterando a nossa percepção e distor-

cendo a nossa forma de olhar a realidade. 

Assim sendo, deve pensar-se na proposta como um lugar de 

retiro artístico-espiritual, onde artistas ou outras pessoas inte-

ressadas, possam passar um período de tempo, a desenvolver 

um trabalho, ou a explorar a sua criatividade. 

Neste sentido, o objetivo do concurso é a criação de propostas 

inovadoras e contemporâneas, que respondam à evidente neces-

sidade de espaços para a inspiração artística e para a meditação, 

através de projetos que favoreçam o conforto psicológico, emo-

cional e sensitivo dos seus usuários.

O lugar do projeto é deixado ao critério de cada concorrente, 

podendo este optar por um contexto natural, afastado da agita-

ção citadina, ou pelo contrário, considerar pertinente localizar o 

refúgio em contexto urbano. Sendo ambas as posturas válidas, a 

área de intervenção escolhida deve ser justificada, explicitando-

-se de que forma projeto e lugar se relacionam entre si, através 

de uma postura sensível que interprete o contexto selecionado.

 
 

 
1 
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Será o único espaço aberto ao público, com um acesso indepen-

dente desde o exterior, ou com ligação ao vestíbulo.

c.  Sala de estar

Zona de lazer e ócio com um bar/cafetaria, uma pequena cozinha 

e sanitários. O espaço deverá ser entendido como um lugar de 

convivência entre artistas, com uma área máxima de 150 m2.

d.  Salas de trabalho

Dois espaços polivalentes, com cerca de 130 m2, para trabalho 

artístico em grupo, que podem utilizar-se para dança, teatro, per-

formance, entre outas atividades.

e.  Biblioteca

Espaço de estudo com mesas de leitura, estantes com livros, e 

uma zona para consulta multimédia. Área máxima: 120 m2.

Os estúdios dos artistas são alugados a cada um dos usuários 

segundo a sua atividade artística. Com uma superfície total de 

60m2, integrarão, uma área de trabalho, um quarto e uma casa de 

banho, separados ou integrados num mesmo espaço. O projeto 

deverá contar com: 5 estúdios para artistas plásticos (pintores, 

escultores, etc.); 5 estúdios dedicados a músicos; e 5 estúdios 

para escritores, ou para meditação.

A sala do silêncio é um espaço destinado unicamente à medi-

tação e à contemplação. O seu desenho deve levar os usuários 

a um estado de relaxamento e introspeção. O espaço, com uma 

área máxima de 100 m2, deve propiciar um afastamento do 

mundo exterior, e um encontro com o interior de cada um. 2 Idem, p.2

O concurso propõe o desenho de uma proposta, tendo em conta 

que os utilizadores possam alugar um estúdio, por um período 

de tempo variável entre algumas horas e vários meses, para o 

desenvolvimento de uma atividade criativa ou para procurar ins-

piração. Assim sendo, deverão criar-se espaços que “propicien la 

creatividad, el sosiego y la concentración, permitiendo a los usua-

rios enfocar sus mentes, inspirarse y trabajar en el desarrollo de 

sus ideas.”2 

O programa base, que cada concorrente deve adaptar às propor-

ções do seu projeto, inserido no contexto que escolheu, consti-

tui-se por espaços coletivos: de estar e de trabalho; e espaços 

de introspeção: os estúdios dos artistas e a sala do silêncio, 

concebida o espaço onde se manifesta com mais presença o 

caráter do concurso, a criação de atmosferas de concentração 

e introspeção.

Os espaços de uso coletivo são:

a.  Vestíbulo

Espaço destinado à receção dos usuários. Deve contar com um 

dispositivo de controlo e receção do público e uma pequena zona 

de espera. Deve conceber-se um espaço de transição entre o 

exterior e os espaços interiores com uma área aproximada de 50 

m2.

b.  Galeria

Espaço utilizado para expor e comercializar as obras produzidas 

pelos utilizadores do edifício, com aproximadamente 150 m2. 
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É neste imaginário que surge a água como elemento potencia-

lizador da identidade dos espaços propostos, capaz de dotar os 

ambientes de uma multissensorialidade estimulante, e simulta-

neamente, gerar uma atmosfera sensível e envolvente. O con-

ceito e o programa do concurso incitam a pensar em ambientes 

e atmosferas de relaxamento e introspeção, nos quais a presença 

da água deverá assumir protagonismo e ser determinante para o 

caráter dos espaços.

Assim sendo, a água é concebida como elemento arquitectó-

nico, e explorada enquanto material versátil e criativo, escultor 

de espaços, promovedor de sensações e, portanto, motivador 

de temas de desenho. Características físicas como a fluidez, a 

flutuação, a transparência, a mutabilidade e a reflexão, são tra-

balhadas arquitetonicamente na sua dimensão sensorial, mas 

também na dimensão construtiva e material.

O concurso de ideias constitui-se como pretexto para reflec-

tir sobre a condição do lugar, no seu diálogo com o programa, 

trabalhando a presença da água nos espaços arquitetónicos, 

como elemento gerador de atmosferas. Assim sendo, ao longo 

do desenvolvimento do projecto, o programa base proposto vai 

ganhando e perdendo relevância, em proveito da exploração 

formal, sensorial e material.

“Me parece interesante apartar a la arquitectura de la fun-

ción tras haber asegurado la observación de base funcio-

nal. En otras palabras, me gusta ver hasta dónde la arqui-

tectura puede perseguir la función y, entonces, después 

de haber realizado la búsqueda, ver cuán lejos se la puede 

apartar de la función. La importancia de la arquitectura se 

encuentra en la distancia entre la arquitectura y la función.”4  

3 Juhani Pallasmaa, La mano 
que piensa. Sabiduría existen-
cial y corporal en la arquitectura. 
Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 
2012, p. 170
4 Tadao Ando apud Juhani 
Pallasmaa, La mano que piensa. 
Sabiduría existencial y corporal 
en la arquitectura, op. cit., p. 161

Os fatores de valorização da proposta são a inovação e criativi-

dade no conceito geral do projeto; o interesse espacial e arqui-

tetónico da proposta; o valor do projeto como espaço artístico-

-criativo; a capacidade do projeto gerar aos seus utilizadores 

uma experiência artístico-sensitiva; a integridade e coerência em 

todos os aspetos do desenho; a funcionalidade da proposta; o 

cumprimento e interpretação do programa proposto. 

O OpenGap incentiva os participantes à experimentação e explo-

ração formal e espacial, apostando em propostas originais, criati-

vas, contemporâneas e arrojadas do ponto de vista arquitetónico.

“La tarea de la arquitectura consiste en mantener la diferen-

ciación y la articulación jerárquica y cualitativa del espacio 

existencial. En lugar de participar en el proceso de acele-

rar aún más la experiencia del mundo, la arquitectura tiene 

que ralentizar la experiencia, detener el tiempo y defender 

la lentitud natural y la diversidad de la experiencia. La ar-

quitectura debe defendernos contra la exposición, el ruido 

y la comunicación excesivos. Finalmente, la tarea de la ar-

quitectura consiste en preservar y defender el silencio. (...) 

El deber de la arquitectura y del arte es investigar los ideales 

y los nuevos modos de percepción y de experiencia, y de 

este modo abrir y ampliar los límites de nuestro mundo.”3

A partir dos temas lançados pelo concurso, valoriza-se o poten-

cial criativo dos espaços, concebidos como lugares singulares, 

capazes de induzir a quem os habita, sensações de concentração 

e inspiração. Este tipo de espaços exige um desenho sensível e 

atento, no qual arquitetura, natureza e utilizador sejam pensados 

simultaneamente.
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02.  
Fondazione Querini Stampalia, Carlo Scarpa,   
Veneza, 1961

03.  
Instalação nas Cisternas de Søndermarken,  
Hiroshi Sambuichi, Copenhaga, 2016

04.  
Fonte do Campanário, Luis Barragán 
Cidade do México, 1960

05.  
Pavilhão Alemão, Mies Van der Rohe, 
Barcelona, 1929 
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Tendo em conta o âmbito do projeto que se pretende desenvolver, 

que albergará espaços de reflexão e introspeção, que incitem à 

criatividade, entendeu-se a área de intervenção como um fator 

essencial e determinante dos atributos e qualidades do projeto. 

Assim sendo, no processo de seleção do terreno, atendeu-se 

a um conjunto de características que se consideraram funda-

mentais, tais como a presença natural de água, o contacto com 

a natureza e a facilidade de acesso concedida pela proximidade 

com um núcleo urbano.

A existência natural de água era um fator determinante para o 

lugar, uma vez que o projeto assentará na exploração da água 

enquanto elemento arquitetónico, essencial para a criação de 

atmosferas. Por outro lado, procurava-se o contacto com a natu-

reza, sem que isso gerasse um edifício isolado e de difícil acesso. 

Devido ao seu caráter de refúgio da vida urbana, considerou-se 

que deveria ser o próprio projeto o responsável por garantir espa-

ços mais reservados, nos quais se pudesse inclusivamente sentir 

isolamento quando pretendido, sem que isso fosse, logo à par-

tida, uma condição imposta à globalidade do edifício, que deveria, 

pelo contrário, estar facilmente acessível aos utilizadores.

Assim, procurou-se um terreno situado numa zona de charneira, 

onde a área urbanizada se encontra com o natural. É também 

nesta dicotomia que se propõe trabalhar o projeto, cujo programa 

sugere, igualmente, uma transição entre um mundo agitado, 

ligado ao exterior e um mundo de tranquilidade, relacionado com 

o interior de cada um.

Lugar

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

20km

50
km

5 10km0

Guimarães

Braga

Porto

Guimarães

ESPANHA

PORTUGAL

06.  
Localização da cidade de Guimarães na 
Península Ibérica

07.  
Localização da cidade de Guimarães no 
norte do país
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O lugar de intervenção situa-se na cidade de Guimarães, na última 

franja construída da encosta do monte da Penha. Guimarães, no 

contexto português, é uma cidade de média dimensão, possuindo, 

no entanto, uma relevância histórica e cultural do seu núcleo 

urbano, cujo centro histórico foi classificado como Património 

Cultural da Humanidade, pela UNESCO, em 2001. Tem apresen-

tado uma dimensão cultural que se tem vindo a afirmar através da 

organização de eventos e de atividades, das quais se destacam 

a nomeação de Capital Europeia da Cultura de 2012, evento que 

originou um bom desenvolvimento cultural e artístico da cidade. 

Para além dos diversos espaços já existentes, nomeadamente 

o Centro para os Assuntos da Arte e Arquitetura, o Centro de 

Artes e Espectáculos São Mamede, o Multiusos e o Cineclube de 

Guimarães, o Centro Cultural Vila Flor, entre outros, é construído 

para o evento de 2012, a Plataforma das Artes e Criatividade, que 

alberga Ateliers Emergentes de Apoio à Criatividade, Laboratórios 

Criativos e o Centro Internacional de Artes José de Guimarães, 

constituindo-se como um edifício multifuncional, dedicado à ati-

vidade artística, cultural e económico-social. 

Recentemente, a cidade candidatou 120 hectares do Monte da 

Penha a área protegida, para garantir a sua preservação, salien-

tando a importância deste contexto natural e paisagístico.

O terreno escolhido localiza-se a cerca de 3km do centro da 

cidade, possui uma proximidade e facilidade de acesso aos equi-

pamentos ligados a atividades artísticas e outros serviços. No 

entanto, simultânea e contrastantemente, a referida distância, 

associada à subida de cota, cria o afastamento necessário para 

se sentir que se saiu da cidade, e que agora, no lugar do projeto, 

se a contempla desde o alto, por entre a vegetação.

08.  
Lugar do projeto: entre o urbano e o 
natural 

09.  
Linhas de água do Monte da Penha

GSEducationalVersion

Lugar do Projeto

200 400m0

Guimarães

GSEducationalVersion

´
Título

Escala:

Data:

Documento emitido online
http://sig.cm-guimaraes.pt Planta 1:10000

31/01/2018

X:-14220.5 Y
:1

95
31

2.
4

X:-10249.1  Y:197863

1/10000

Lugar do Projeto

100 200m0



5 Taller de Investigación, FAU, PUCP.  

29

7 Título. Título. Título. Título. Título. Título.

28

14 Taller de Investigación, FAU, PUCP

16 Autor. Autor. Autor. Autor

Do ponto de vista simbólico, sair da cidade e realizar um percurso 

ascensional, significa afastar-se da vida quotidiana, e chegar a 

um lugar que permite olhá-la com distanciamento, se assim for 

desejado, mas que, acima de tudo, convida a uma proximidade e 

um reencontro com o interior de cada um.

O Monte da Penha é caracterizado pela presença de grandes 

pedras que pontuam a paisagem. Por entre essas pedras, de 

variadas formas e dimensões, é possível a realização de percur-

sos, que nos vão conduzindo labirinticamente. Esse caminho, no 

qual nos podemos perder e abstrair da realidade é um tema que 

interessa diretamente ao projeto. Como fator determinante, exis-

tem, no monte, nascentes de água que percorrem o território sob 

o solo, havendo vários pontos de acesso a esta, tais como fontes 

e tanques. A introdução de água no conjunto a propor é, portanto, 

a utilização e exploração de um recurso naturalmente presente 

no lugar.

10.  
Fotografia aérea do lugar do projeto
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11.  
Presença de grandes pedras graníticas

12.  
Aproximação desde a estrada nacional

13.  
Vista sobre a cidade de Guimarães

14.  
Percursos entre as pedras

15.  





Segunda Parte

Significados da água
 Alhambra

 Tipón

 Rehab Basel

 Termas de Vals
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De modo a aprofundar o tema anunciado e apoiar a realização 

da proposta, na qual a água será um elemento essencial, são 

selecionados casos de estudo considerados relevantes, tendo 

em conta a forma como a água é, em cada caso, utilizada como 

elemento constituinte da obra de arquitetura.

Uma das características da água é a sua adaptabilidade, assu-

mindo as formas dos elementos que a contêm. Assim, a água 

conduzida e contida pelos elementos arquitetónicos, é geometri-

zada e passa a fazer parte da composição e narrativa do projeto. 

As obras selecionadas provêm de culturas e contextos distintos, 

onde a água possui diferentes significados, sendo, no entanto, 

identificáveis, transversalmente aos quatro casos de estudo, três 

formas de incluir e trabalhar a água nos espaços: a linha, a super-

fície e o volume.

O Alhambra é o referente no qual a água é mais explorada na 

sua diversidade e, portanto, é o único caso de estudo em que 

se encontram as três formas mencionados. A linha materiali-

zada na rede de canais que se ramificam ao longo da cidadela, 

percorrendo o exterior e entrando, pontualmente, ao interior dos 

espaços. A superfície como espelho de água, refletor e multiplica-

dor de arquitetura e natureza. E o volume como massa de água, 

presente nos tanques de armazenamento e nas diversas termas 

existentes.

Em cada um dos demais casos de estudo, salienta-se uma forma 

particular de exploração das formas de trabalhar a água. Em 

Tipón, destacam-se os canais; no edifício Rehab, a superfície de 

água contemplativa; e nas Termas de Vals, os diversos volumes 

de água.

Significados da Água
“En la vigilia y en el sueño me ha acompañado a lo largo de 
mi vida el dulce recuerdo de fuentes maravillosas, las que 
marcaron mi niñez; los derramaderos de aguas sobrantes 
de las presas, los aljibes de las haciendas, los brocales de 
los pozos en los patios, las acequias por donde corre ale-
gremente el agua, los pequeños manantiales que refle-
jan las copas de los árboles milenarios y los viejos acue-
ductos que desde lejanos horizontes traen presurosos el 
agua a las haciendas en el estruendo de una catarata.”5 

5 Discurso de aceitação do 
Prémio Pritzker, 1980, Luis Bar-
ragán. Escritos y conversacio-
nes. El Croquis Editorial. El Esco-
rial 2000, p.60
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16.  
Planta do Alhambra

17.  
Inserção do Alhambra na paisagem
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O Alhambra localiza-se em Granada, Espanha, num local que 

pelas suas qualidades geográficas defensivas, era propício ao 

seu assentamento. 

“Una frase popular puesta en boca de sabios islámicos decía 
que para que las ciudades de nueva fundación prosperasen 
deberían reunir las condiciones siguientes: agua corriente, 
tierras fértiles para sembrar, un bosque cercano que pro-
porcionase leña, murallas sólidas y un jefe que mantenga la 
paz (…). A la elección de adecuado asentamiento deberían 
su buena o mala condición y gran parte de su prosperidad.” 6

A escolha do lugar de implantação é uma decisão importante e 

consciente, que condicionará as características da cidadela e a 

vivência de quem a habita.

A água era um elemento essencial, sem o qual não se poderia 

habitar o lugar. A fonte de água mais próxima era o rio Darro, 

que corria a Norte, mas a uma cota muito inferior à do Alhambra. 

Assim, fazer com que o rio fluísse até ao alto da montanha foi um 

grande desafio, imprescindível para tornar possível a construção 

dos jardins muçulmanos. Primeiro foi realizado um desvio da água 

do rio para uma represa, a partir da qual esta era encaminhada 

para efetuar o seu percurso ascendente, conseguido através de 

noras, até ao Generalife, complexo de recolha e armazenamento 

da água. Este edificado está a uma cota superior à do Alhambra 

para que, desde aí, a água flua pela ação da força da gravidade, 

seguindo a topografia, conduzida pela estrutura urbana, sendo 

posteriormente encaminhada para os diversos espaços onde era 

necessária: termas, jardins, abastecimentos domésticos.

Um grande canal, a acequia7 real, distribuía a água por toda a 

cidade. Ao longo do percurso, adquire uma dimensão estética, 

Alhambra

6 GORDO, Antonio Gámiz, La 
Alhambra Nazarí: apuntes sobre 
su paisaje y arquitectura. Sevilla: 
Instituto universitario de cien-
cias de la construcción, 2001, 
p. 21
7 Do árabe hispánico assá-
qya, e este do árabe clássico sā-
qiyah, que significa “irrigadora”. 
(Real Academia Española: https://
dle.rae.es/)

18.  
Água: elemento essencial no 
Alhambra
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19.  
Condução da água desde o rio até ao 
Generalife
21.  
Presença da água nos jardins do Alhambra

22.  
Acequia: elemento funcional que adquire 
uma dimensão estética 

23.  
Sobreposição de uma geometria clara no 
território

24.  
Organização dos volumens através de 
pátios

20. 
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8 GORDO, Antonio Gámiz, op. 
cit., p.57 
9 GOITIA, F. Chueca apud 
GORDO, Antonio Gámiz, op. cit., 
p.102

No mundo árabe, procura-se conceber conjuntamente arquite-

tura e natureza, o que significa articular edificação, água e jardins. 

Os jardins islâmicos têm uma função de ostentação do poder e 

prestígio social e, originalmente, na arábia, correspondiam a uma 

vivificação de um troço de deserto, criando um oásis, conseguido 

mediante a utilização de água, considerando-a como um bem 

supremo e como a origem da vida. 

“El jardín árabe es el jardín de los países áridos. Cuando 
no se puede imitar a la naturaleza de los climas lluviosos, 
hay que inventar un paisaje humano a fuerza de geome-
tría (…) acequias rectilíneas deben traernos el agua que no 
quiso acudir por si sola (…) tenemos que limitar nuestro en-
sueño entre tapias (…) En una palabra: nos corresponde el 
jardín de riego, ya que no tenemos el jardín de la lluvia.” 9 

Desta forma, os jardins diferenciavam-se daquilo que os rodeava 

e eram desenhados tendo em conta o lado funcional, mas 

também o aspecto lúdico e de prazer.

Era importante que a água estivesse sempre em movimento: não 

só na prática, mas também simbolicamente. É a permanente 

renovação que confere pureza a este elemento. Assim, a água é 

constantemente fresca. O desenho dos jardins não estabelecia 

limites claros entre a arquitetura e a natureza. A síntese dos dois 

elementos era o requisito necessário para a harmonia.

Os jardins integravam os pátios através de formas geomé-

tricas simples, marcando eixos e possuindo a indispensá-

vel presença da água, elemento essencial, omnipresente na 

Alhambra, que pelas suas características, principalmente 

visuais e sonoras, cria atmosferas propícias ao relaxamento 

e bem-estar. É também o elemento central que faz a ligação 

através da construção de pequenas quedas de água que dinami-

zam e enriquecem a experiência de quem as vê e escuta.

Para o desenho do conjunto será determinante a acção de 

Muhammed I que, em 1238, recupera a antiga fortaleza que 

passou a defender os aposentos reais palacianos, rodeados por 

um conjunto de jardins, que incluem a presença de água, e a 

Medina, a área residencial dos habitantes. As edificações pala-

cianas são um conjunto unitário, no entanto, alguns autores divi-

dem-nas em vários palácios distintos, tendo por base os diversos 

pátios existentes.8 No conjunto pode distinguir-se uma zona mais 

pública e administrativa, onde eram recebidas as pessoas exter-

nas; uma zona de cerimónias, conformando o pátio de Comares e 

a residência real, a área mais privada, correspondente ao palácio 

de los Leones. Como temas predominantes da sua arquitetura, 

destacam-se, para além da existência de pátios interiores, o con-

trolo da luz e os jogos de luz/sombra; os percursos intricados e 

labirínticos; e claro, a presença da água, do seu som, do seu brilho 

e dos seus reflexos.

No Alhambra, a estrutura arquitetónica resulta da sobreposição 

de uma geometria regular, clara e precisa sobre um território com 

uma topografia acentuada. A arquitetura conquista o seu lugar, 

integra-se e constrói paisagem. A organização dos volumes é 

realizada mediante uma composição de cheios e vazios, onde os 

edifícios surgem pontuados por inúmeros pátios. A composição 

vai-se fazendo, ao longo do tempo, por justaposição, mantendo 

geralmente a ortogonalidade e existindo uma tendência para a 

simetria. O pátio é o principal elemento organizador do espaço, 

em torno do qual se implantam os volumes. Através deste ele-

mento procura-se trazer a natureza para o interior do edifício.
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25.  
Planta do Palácio de los Leones

26.  
Canal que conecta o interior e o exterior 
do espaço

27.  
Vistas dos canais do pátio do Palácio de 
los Leones

28.  
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entre arquitetura e natureza e entre o exterior e interior dos 

edifícios.                                                                                                                                                                                                                               

Nos espaços da Alhambra, a água é a protagonista que vai ado-

tando várias formas: o volume estático que armazena ou disponi-

biliza a água para o contacto com o corpo; a superfície retangular, 

precisa e igualmente estática, que adquire qualidades refletoras e 

contemplativas; e a linha ou canal, que é movimento, translada-

ção geradora de sons.

A utilização da água em movimento sob a forma de canais, mani-

festa-se no Palácio de los Leones, onde se torna elemento agre-

gador de toda a composição, uma vez que os diferentes canais 

percorrem o exterior e o interior dos espaços e conectam as 

quatro principais salas do palácio, convergindo numa fonte. Para 

além do valor simbólico dos canais, provavelmente associado 

aos quatro rios do paraíso, a presença da água no interior dos 

espaços, aliada aos vãos estrategicamente abertos, ajuda a regu-

lar a temperatura.

Já no pátio de los Arrayanes, no Palácio de Comares, pode ver-se 

um desenho minimalista, que articula o natural com o construído, 

através de formas simples: um grande retângulo branco, no qual 

se inserem três mais: dois de vegetação que ladeiam um cen-

tral, de água. A superfície de água multiplica o palácio pelo seu 

reflexo, enfatizando uma divisão horizontal, no plano do chão e, 

ao mesmo tempo, alongando o eixo vertical, transmite uma ideia 

de maior dimensão do edifício. Os reflexos e os jogos de luz/

sombra produzidos pela água criam movimentos nas paredes e 

tetos do edifício, enfatizando as profundidades.

Da utilização da água como volume, são exemplos as diversas 

termas existentes, nas quais a água adquire um forte caráter de 

29.  
Pátio de los Arrayanes rasgado 
por elementos naturais: água e 
vegetação

30.  
Palácio de Comares refletido 
pelo espelho de água

31.  
Planta do pátio de los Arrayanes 
do Palácio de Comares
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purificação, que não se limita ao plano físico, possuindo um valor 

simbólico e espiritual significativo, que também contribui para 

dotar as termas de uma grande importância cultural e social. A 

água era disponibilizada em volumes de diferentes temperaturas, 

utilizados em sequência no ritual dos banhos.

Uma das características da cidadela é o grande contraste exis-

tente entre as paredes exteriores cegas e neutras. que não fazem 

prever a organização e riqueza dos espaços interiores. As facha-

das constituem-se como filtros entre o interior e o exterior, garan-

tindo a privacidade dos espaços. A simplicidade das superfícies 

parietais contrasta com a presença dos elementos ornamentais, 

geradores de jogos de texturas, luzes, cores e geometrias que 

dotam o espaço de uma atmosfera particular.

A água em relação com os vários materiais utilizados, principal-

mente os azulejos coloridos e com brilho, cria espaços em cons-

tante movimento e transformação. Ao longo do dia e do ano, os 

espaços vão-se alterando pelas mudanças da luz. Os reflexos 

gerados pela água, complementados pela policromia dos mate-

riais, geram espaços dinâmicos.

Assim, na Alhambra, a geometria define uma ordem espacial, 

enquanto o ritmo conferido pela sucessão de espaços, estabe-

lece uma ordem temporal. A água e a luz originam na matéria 

reflexos luminosos e a cor intensifica e realça a presença e as 

qualidades da água e da luz.

A água possui no Alhambra fundamentalmente três funções: 

é parte constituinte da arquitetura; é um símbolo espiritual; e 

melhora o conforto e satisfaz as necessidades de quem habita os 

espaços. Podemos, então, considerar a presença da água como 

uma síntese entre função, estética, simbolismo e fenomenologia.

32.  
A água como superficie refletora

33.  
A água como linha em movi-
mento
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34.  
Apoditerium: espaço de entrada nas 
termas

35.  
Frigidarium: espaço de banhos frios

36.  
Tepidarium: espaço de banhos tépidos

37.  
Caldarium: espaço de banhos quentes

38.  
Corte das termas do Palácio de Comares
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Tipón está localizado no Peru, a 22 km de Cusco, capital do 

Império Inca, no vale do rio Huatanay, situado entre os 3700 e os 

4000 metros de altitude acima do nível do mar.

No lugar, antes da chegada do Império Inca, já se encontrava uma 

muralha realizada pela cultura Wari, por volta do ano 1000 d.C., 

que conformava um recinto de aproximadamente 200 hectares. 

Na parte mais alta do complexo de Tipón, há uma nascente de 

água, resultante de um depósito subterrâneo de rocha vulcânica. 

Com a apropriação deste lugar pelos incas, é feita uma interven-

ção, dentro do perímetro amuralhado, que serviu de residência da 

nobreza inca entre 1400 d.C. e 1524 d.C. 

No pensamento tradicional andino, ninguém pode apropriar-se 

da água, existindo a ideia da continuidade e fluidez do elemento, 

que vai percorrendo o território em harmonia com a paisagem. A 

manutenção dos canais que conduzem a água, é uma tradição 

realizada anualmente, que perdura até aos dias de hoje, e que dá 

origem a rituais e festejos.

Tipón nasce da relação entre água, pedra, agricultura e topo-

grafia. Realiza-se um conjunto de treze plataformas centrais 

que descem de forma escalonada pela encosta, suportadas por 

muros de pedra. A encosta original foi esculpida e geometrizada, 

transformando-se a paisagem com sensibilidade, respeito e 

entendimento do lugar. Era essencial para a nobreza de Cusco 

que “sus diseños estuvieran en armonía con la naturaleza para 

aprovechar el entorno y el paisaje.”10 

Os socalcos possuem um caráter agrícola, e são irrigados por 

canais de água que percorrem e animam o complexo. A água, 

num movimento fluído, continuo e descendente, desloca-se de 

Tipón

10 Kenneth Wright, Gordon 
McEwan, Ruth Wright, Tipón: 
obra maestra de la ingeniería hi-
dráulica del Imperio de los Incas, 
Lima: Universidad Nacional de 
Ingeniería, 2008, p. 28

39.  
Canal de água em movimento
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40.  
Implantação de Tipón no território

41.  
Planta do conjunto arqueológico 
de Tipón

42.  
Socalcos: geometrização da 
topografia
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socalco em socalco, sofrendo quedas superiores a dois metros 

em cada mudança de cota. 

Adjacente às plataformas agrícolas, na parte superior, localiza-se 

a Inca Cancha, um conjunto de edificações destinadas à nobreza 

inca, dispostas ao redor de um pátio, que se abre para a fonte 

principal, diretamente alimentada pelo manancial. A água, antes 

de chegar aos socalcos onde cumprirá a sua função agrícola, 

é conduzida para fontes onde adquire um uso doméstico e um 

caráter cerimonial, sagrado e estético.

A manipulação da água era um símbolo de controlo deste ele-

mento, e foi trabalhada pormenorizadamente. A partir da nas-

cente, a linha de água é encaminhada para a fonte principal, na 

qual é dividida primeiro em dois, depois em quatro canais, que 

possuem exatamente a mesma quantidade de água.

A condução e manipulação da água dá-se com uma intenção que 

ultrapassa a mera função.

“Abundan las estructuras de caída de agua integradas a los 
altos muros de las terrazas centrales. Cuesta arriba, apro-
ximadamente a la mitad del complejo de terrazas, una se-
rie de elaboradas estructuras de vertimiento hacen que 
el agua caiga en cascadas produciendo un grato efecto 
visual e auditivo. (…) el manejo del flujo de agua y su dis-
tribución se hacían de una forma estética y placentera.” 11 

As quedas de água enfatizam a altura e materialidade dos notá-

veis muros de pedra que suportam os socalcos. É possível esta-

belecer um paralelismo entre o percurso da água e o de quem 

percorre o complexo, particularmente visível no momento em que 

11 Kenneth Wright, Gordon 
McEwan, Ruth Wright, Tipón: 
obra maestra de la ingeniería 
hidráulica del Imperio de los 
Incas, op. cit., p. 3

43.  
Muros graníticos de contenção 
pontuados por degraus em ba-
lanço e rasgados pelos canais 
de água

45.  
Distribuição da água pelo 
conjunto

44.  
Negativo preciso e cuidado 
que conduz a água em queda 
vertical
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46.  
Vista frontal da fonte principal na qual a 
água adquire uma dimensão estética

47.  
Condução precisa da água que é dividida 
em canais exatamente com o mesmo 
caudal

48.  
Nascente de onde provém a água que 
anima o conjunto

49.  
Inserção da fonte principal como um ne-
gativo moldado no terreno
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o canal de água acompanha a escada principal de ligação entre 

socalcos. As estruturas por onde cai a água, para além de possuí-

rem dimensões sempre adequadas em relação ao fluxo de água 

recebido, do ponto de vista do seu desenho, encontram-se com-

pletamente integradas nos muros, criando uma leitura contínua 

desses elementos, apenas pontuados subtilmente pelos negati-

vos que recebem a água em movimento.

Trabalhar a forma como a água flui e cai entre os diferentes níveis, 

adicionando-lhe uma dimensão estética e percetiva, também 

tinha como objetivo impressionar os visitantes e evidenciar a 

sensibilidade e o controlo do inca sobre a terra e a água.

Como complemento à água provinda do manancial, e para irrigar 

terrenos situados acima deste, é criado um extenso canal que 

conduz a água recolhida no rio Pukara, até Tipón.

Numa parte elevada do complexo de Tipón, designada Intihuatana, 

encontra-se uma fonte, alimentada pelo canal de águas superfi-

ciais trazidas do rio Pukara. A particularidade dessa fonte, quando 

comparada com as inúmeras realizadas pela cultura inca, é o 

facto de estar situada dentro de uma edificação. Normalmente 

as fontes localizam-se ao ar livre, numa sequência de canais. No 

entanto, neste caso, vemos como o canal entra na edificação e 

é recebido por uma fonte que expõe e glorifica a água, antes de 

a encaminhar novamente ao canal, que do interior regressa ao 

exterior, para seguir o seu percurso. 

É tirado partido estético, simbólico e lúdico da água, quer a partir 

da contemplação, que pressupõe certa distância – como acon-

tece na inca cancha, localizada estrategicamente com vista 

sobre a fonte principal; ou nos diversos pontos a partir dos quais 

50.  
Intihuatana: conjunto de edifica-
ções localizadas a uma cota ele-
vada com amplo alcance visual 
do território

51.  
Paralelismo entre o percurso do 
usuário e a linha de água: canal 
que marca a circulação entre 
socalcos

52.  
Canal que traz água desde o rio 
Pukara para alimentar a parte 
mais elevada do conjunto de 
Tipón
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se vêem os canais que fluem e caem entre plataformas – quer a 

partir de uma relação de maior proximidade e intimidade – como 

quando a água é conduzida até a um espaço interior, que passa 

a integrar, modificando a perceção, o caráter e a atmosfera do 

lugar.

O rigor e precisão com que é desenhada a condução da água 

– desde o seu caudal e trajetória, controlo de salpicos, e a sua 

integração completa com o fino trabalho de pedra – evidencia a 

importância e simbolismo da água, que é recebida e tratada com 

respeito, sabedoria e profunda compreensão da sua essência.

53.  
Planta parcial de uma edificação do Intihua-
tana que possui a presença da água no seu 
interior

54.  
Fonte que recebe a água do exterior enalte-
cendo a sua presença no espaço interior

55.  
Muro perfurado pela água em movimento que  
produz um estímulo sonoro

56.  
Construir paisagem
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O centro de reabilitação de Basileia, na Suíça, projetado entre 1998 

e 1999 por Herzong & de Meuron, é um espaço onde as pessoas 

moram, normalmente durante mais do que um ano, após terem 

sofrido um acidente, para recuperarem ao máximo a sua autono-

mia. É neste edifício, que durante esse período, os pacientes reali-

zam todas as tarefas do seu dia-a-dia, quer as mais terapêuticas, 

quer as mais pessoais, como a ocupação dos seus tempos livres 

e o encontro com familiares e amigos. 

Assim sendo, foi pedido aos arquitetos que o Rehab “não se 

parecesse com um hospital”12. Herzog & de Meuron pensaram 

o projeto como uma pequena cidade, com estradas, praças, jar-

dins, serviços públicos e zonas residenciais, sendo possível aos 

utilizadores escolher diferentes caminhos para ir de um sítio para 

outro13. Um tema estruturante do projeto foi a relação estabele-

cida entre o interior e o exterior, materializada através da realiza-

ção de pátios, que perfuram o edifício retangular, trazendo luz e 

elementos naturais para o seu interior. Dois dos pátios possuem 

a presença da água, ocupando, em planta, posições centrais e 

marcando um eixo que organiza o edifício. 

Os pátios estruturam todo o edifício e, para além de permitirem o 

ingresso de luz, também ajudam na orientação de quem percorre 

os espaços. Cada um dos pátios possui um caráter próprio: uns 

possuem elementos vegetais de pequenas dimensões; outros 

incluem a presença de árvores; um dos pátios possui uma super-

fície de água em toda a sua extensão, interpretada como um 

elemento arquitetónico gerador de atmosferas de relaxamento e 

tranquilidade; voltando a água a estar presente na piscina coberta 

que ocupa outro dos pátios.

12 Fernando Márquez Cecilia, Ri-
chard Levene, El Croquis. Herzog 
& de Meuron 1998-2002. La Natu-
raleza del Artificio. The Nature of 
Artifice. Vol. No. 109/110, Madrid, 
El Croquis, 2002, p.158
13 Idem, Ibidem

57.  
Superfície de água contemplativa

Rehab Basel
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58.  
Planta do piso 0 do edifício Rehab Basel 
pontuada por pátios 

59.  
Atmosfera do espaço da piscina interior

60.  
Pátios que estruturam o edifício e ilumi-
nam os espaços, integrando elementos 
naturais

61.  62.  



70

5 Taller de Investigación, FAU, PUCP.  6 Taller de Investigación, FAU, PUCP

71

7 Título. Título. Título. Título. Título. Título.8 Autor. Autor. Autor. Autor

de linhas verticais, em dois planos distintos, que se sobrepõem, 

evidenciando a profundidade.

Contrastando com a tensão marcadamente vertical gerada pelo 

edifício, está a superfície de água, em sua perfeita horizontali-

dade. O revestimento do piso que recebe a água são godos de 

diversos tamanhos e tonalidades ligeiramente distintas, conta-

giando a água com a sua textura irregular. Se nos concentramos 

nos godos, é realçada a horizontalidade e textura da superfí-

cie de água. No entanto, se focarmos o olhar no reflexo produ-

zido por esta, observamos como se prolongam as linhas verti-

cais da fachada, até ao reflexo azul do céu. É neste exercício de 

contemplação, em que o foco da observação vai variando, devido 

à diversidade de possibilidades que a superfície de água refletora 

oferece, que se encontra a riqueza deste espaço meditativo. A 

água produz jogos de luz e sombra, de tonalidades e texturas, 

de suaves movimentos e distorções de reflexo, que conduzem a 

uma abstração da realidade, transformando-a num evento dinâ-

mico e contemplativo.

A água adquire, no edifício, uma dimensão funcional e lúdica na 

piscina, utilizada para tratamentos e para relaxamento e bem-

-estar - um estímulo essencialmente tátil; e uma dimensão esté-

tica e contemplativa no espelho de água – uma sensação pre-

dominantemente visual – que gera uma atmosfera envolvente e 

tranquilizadora.

O espaço da piscina possui uma cobertura particular que dilata 

o espaço verticalmente, dando-lhe uma escala maior. Os planos 

inclinados da cobertura que se encontram num vértice central, 

são perfurados por orifícios circulares que deixam passar a luz. 

Para além do volume de água que define o plano horizontal, o 

espaço é composto por um material único, que das paredes dobra, 

e constitui teto: betão à vista polido de tonalidade cinza. A água 

da piscina reflete os inúmeros círculos luminosos, e a atmosfera 

do espaço surge do diálogo contrastante entre o betão perfurado 

da cobertura, e a água transparente que recebe o corpo.

O pátio de proporção longitudinal preenchido pela superfície de 

água, destaca-se como o espaço mais significativo da utilização 

deste elemento no edifício, fazendo uma ligação filtrada entre o 

interior e o exterior. Num dos topos existe um vazio no rés do 

chão, através do qual se pode ver o exterior do edifício. Os mate-

riais empregues são determinantes para a caracterização do 

espaço, dialogando com a água. 

O material predominante do edifício é a madeira, utilizada de dife-

rentes formas. Como revestimento interior, gerando uma atmos-

fera mais quente e confortável; ou no exterior, nos caixilhos e nas 

celosias que filtram os raios solares que incidem no edifício.  

As fachadas que conformam o pátio são permeáveis, compostas 

por uma sucessão de caixilhos de proporção acentuadamente 

vertical, criando um ritmo de ombreiras de madeira. Adjacente 

às fachadas existe uma estrutura, também de madeira, que é 

suporte dos elementos de sombreamento, composta por longos 

pilares de secção circular, que vencem os dois pisos do edificado 

e se encontram submersos na água. Assim, é criado um padrão 
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63.  
Pátio revestido por uma superfície de 
água refletora, um estímulo visual que 
gera atmosferas de tranquilidade  

64.  
Detalhe dos godos que revestem o piso 
que recebe a água

65.  
Umbral que filtra o interior do exterior no 
seguimento da superfície da água
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O edifício das termas de Vals, projetado pelo arquiteto Peter 
Zumthor e construído na Suíça em 1996, desenvolve-se em torno 
da água, que é trabalhada de formas distintas, proporcionando 
uma variedade de experiências nos espaços criados.

Durante o processo de projeto, Peter Zumthor visitou termas 
orientais, nomeadamente as Rudas fürdő em Budapest. 

“The rays of light falling through the openings in the star-
ry sky of the cupola illuminate a room that could not be 
more perfect for bathing: water in stone basis, rising 
steam, luminous rays of light in semidarkness, a quiet re-
laxed atmosphere, rooms that fade into the shadows; one 
can hear all the different sounds of water, one can hear 
the rooms echoing. There was something serene, pri-
meval, meditative about it that was utterly enthralling. 
The life of an Oriental bath. We were beginning to learn.”14

O edifício das termas de Vals é concebido como uma grande 
massa de pedra, escavada e esculpida para a criação dos espa-
ços, e implantada em relação com a montanha. 

“Building in stone, building with stone, building into the 
mountain, building out of the mountain, being inside the 
mountain – our attempts to give this chain of words an 
architectural interpretation, to translate into architec-
ture its meanings and sensuousness, guided our de-
sign for the building and step by step gave it form.”15

A materialidade das paredes e do chão é conseguida pela uti-
lização do quartzito de Vals, pedra encontrada na região. A cor 

escura e a solidez da pedra contrastam com a água fluída que a 

reflete. Os materiais, pelas suas características díspares, eviden-

ciam-se mutuamente.

14  Peter Zumthor, Therme vals 
/ essays Sigrid Hauser, Peter 
Zumthor, Zurich: Scheidegger & 
Spiess, 2007, p.23
15 Idem, p.51

66.  
Volume de água que recebe o 
corpo

Termas de Vals
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67.  
Planta das Termas de Vals organizada 
por volumes soltos que definem espa-
ços e por negativos que contêm a água

68. Cortes do edifício inserido na 
topografia

69.  

70.  
Desenho de Peter Zumthor estudando 
a relação entre as juntas iluminadas 
dos tetos (linhas amarelas) e as juntas 
do chão que conduzem a água (linhas 
azuis)

71.  
Conceção do edifício como uma articu-
lação de volumes que não se tocam
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A água é trabalhada de diferentes maneiras. Os volumes neu-

tros pelo exterior, não deixam perceber a diversidade dos espa-

ços interiores que possuem, com características particulares e 

distintas entre si e que apelam diversificadamente aos nossos 

sentidos: seja pela maneira como é posta ao alcance dos usuá-

rios, seja pela sua temperatura, pelo seu aroma ou cor aparente. 

A experiência dos utilizadores dá-se pela deambulação livre entre 

os diferentes espaços oferecidos, nos quais a protagonista é a 

água. 

As termas possuem duas piscinas principais: uma interior e 

outra exterior. A interior promove uma atmosfera mais intimista e 

possui uma temperatura tépida, enquanto a exterior permite uma 

aproximação à natureza e, em simultâneo, uma imersão em água 

quente. Estando na piscina exterior é possível ir para o interior do 

edifício através da água. 

Para além dos dois espaços de maiores dimensões, existem 

outros, menores e com características diversas, proporcionando 

experiências ao nível dos cinco sentidos, das quais se desta-

cam: emergir em água a várias temperaturas, desde os 14 aos 

42 ºC; beber água fresca; tomar duches; ouvir a água a cair sobre 

si mesma; relaxar rodeado de água perfumada com pétalas, ou 

simplesmente descansar contemplando a paisagem.

Destacam-se dois casos em que a experiência é ainda mais 

intensa pela forma integrada com que é trabalhada a água em 

relação com os outros materiais. O espaço dos banhos quentes 

constitui-se como o único volume que deixa prever a tempera-

tura da água no seu interior, mesmo antes de se entrar nele. A 

parede de betão pintada de vermelho manifesta-se no exterior, 

convidando a mais uma experiência. Uma cor quente que cria 

A composição do edifício é realizada através de vários módulos 

diferentes, que se encostam uns aos outros, deixando uma 

pequena fenda entre si, cada um deles com uma forma distinta e 

uma maneira específica de trabalhar a água. O tema das fendas 

é estruturante para o edifício. As aberturas deixadas nas cober-

turas criam fendas de luz e, complementarmente surgem fendas 

nos pisos que são preenchidas por água. Os espaços são criados 

mediante a exploração destas linhas de água e luz que rasgam 

os espaços. 

“We studied ways in which the combination of daylight, 
coming in through the joints in the roof, and the water be-
low could create a specific atmosphere in the rooms.” 16

Nas termas de Vals, a água não assume só um valor prático 

ligado à sua função terapêutica, mas também um valor simbó-

lico e cenográfico. Simbólico, na medida em que está associado 

às capacidades purificadoras da água, tanto a nível físico, como 

espiritual. Cenográfico, associado à evocação da serenidade 

e vitalidade de ambientes naturais. A água surge enquadrada 

e envolvida pela arquitetura, gerando atmosferas capazes de 

potencializar as suas qualidades.

“One aspect in particular took increasingly concrete sha-
pe in the course of our work: the wish to ensure a delight 
in experiencing water at different temperatures and in dif-
ferent spatial situations with variations in the lighting, the 
colors, the climate, the materials, and the sound; close 
contact with stone and water, immersing oneself in water 
for relaxation, as a ritual. Purification. Peace. Serenity. No 
noisy attractions, no intrusive stimulation, only the sen-
sation of one’s own body undergoing subtle change.”17

16 Idem, p.64 
17 Idem, p.82
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72.  
Diálogo entre água e luz no espaço da 
piscina interior 

73.  
Imersão do corpo numa massa de água, 
uma sensação tátil

74.  
Desenhos de Peter Zumthor explorando 
os vários espaços em que a água surge 
com caraterísticas distintas
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O edifício nasce da relação entre montanha, pedra, água e luz. É 

rica a experiência dos utilizadores que visitam as termas e que 

são progressivamente surpreendidos com cada espaço que os 

acolhe de formas diversificadas, sendo a presença da água a 

principal característica comum a todos eles, e que surgindo de 

maneiras distintas, confere uma atmosfera particular a cada um.

A água é utilizada predominantemente sob a forma de volume. É 

explorada enquanto massa à qual lhe são atribuídas característi-

cas distintas e contrastantes. Apesar de haver uma estimulação 

muito completa que se realiza ao nível dos cinco sentidos, o tato 

predomina nas sensações geradas. 

“In this case water is a material essential to the archi-
tecture, it is a material one can immerse oneself into.”23

uma atmosfera envolvente e aconchegante, estimulando diver-

sas sensações em harmonia, “e os olhos parecem ser mãos a 

sentir o calor”18. Uma analogia semelhante ocorre no banho frio, 

revestido a azul claro, “um azul claro que, normalmente caracte-

rizado como uma cor fria, parece tornar ainda mais baixa a tem-

peratura da água.”19. Neste caso, a dimensão e as proporções 

do espaço também condicionam a experiência, que é individual, 

vivida por uma pessoa de cada vez. 

“The room is narrow and high, the concrete wall, 
blue, the gravel texture of the floor, multicolored. 
Blue symbolizes cold, water, air, and the infinite.”20

Outro espaço com uma atmosfera envolvente é o banho com 

pétalas, que possui um aroma floral. Características como as 

cores e a iluminação também são trabalhadas para garantir a 

atmosfera pretendida pelo arquitecto. 

“The underwater illumination in the flower bath crea-
tes a special aura of magic: above the water level the 
concrete wall is black, below it, white, the floating ma-
rigold petals shimmer golden yellow in the backlight.”21

Destaca-se um espaço que não proporciona a experiência de 

imersão em água, facultando água que pode ser tomada pelos 

utilizadores das termas. 

“Inside the drinking stone, spring water flows directly from the 
source into the supplied brass cups or the hollow of one’s hand.”22

18 Relato de Cláudia Pa-
trocínio, no seu testemunho 
de visita às Termas de Valls, 
incluído em: PATROCÍNIO, 
Cláudia Patrícia Pereira do, A 
água como presença dese-
nhada. Porto. Prova Final de 
Licenciatura apresentada a 
Faculdade de Arquitetura da 
Universidade do Porto, 2006, 
p.104
19 Idem, ibidem
20 Peter Zumthor, Therme 
vals / essays Sigrid Hauser, 
op. cit., p.70
21 Idem, 29
22 Idem, 89
23 Idem, 68
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76.  
Atmosfera do espaço da piscina interior 

77.  
Piscina exterior aquecida: contraste de 
temperaturas dentro e fora de água

78.  
Espaço de proporção estreita e alta, 
revestido com cor fria que transparece a 
temperatura da água 

79.  
Espaço de banhos quentes revestido 
com uma cor que realça a sua tempera-
tura. 
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Atmosferas e materialidade
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O lugar do projeto, localizado na encosta do monte da Penha, 

acede-se a partir da Nacional 101-2. Entrando por entre a vegeta-

ção, em direção oposta à estrada, e caminhando alguns metros, 

descobre-se um conjunto de pedras de grandes dimensões que 

protagonizam o espaço. São massas que, por sua vez, geram 

vazios entre si, vazios percorríveis. Vão-se descobrindo espa-

ços, de diferentes formas e dimensões, orientados distintamente. 

Os percursos entre as pedras alternam passagens introspetivas 

com enquadramentos da paisagem. A experiência intrínseca ao 

lugar, de perder-se por entre as pedras era algo que teria de se 

manter até ao fim.

A natureza, com a sua ordem inerente, é confrontada com o 

construído, possuidor de uma lógica própria que se distingue e 

autonomiza, mas que, simultaneamente, reconhece a existên-

cia do natural, dialogando com este e integrando-o numa nova 

organização do espaço. A implantação dos volumes expressa-se 

através de uma geometria clara que se posiciona de forma pre-

cisa, pondo em evidencia o natural, sem competir com este. 

Reconhecendo as particularidades do lugar, entre as quais se 

destaca o conjunto de pedras, opta-se por assegurar que as suas 

características essenciais se mantêm intocáveis. Existe um afas-

tamento suficiente para que o caráter do lugar pontuado pelas 

grandes pedras se conserve, apesar de, simultaneamente, existir 

uma proximidade que lhe altera o significado e o integra numa 

narrativa arquitetónica, que se vale dele para gerar percursos e 

relações espaciais.

Uma pedra, que se destaca do conjunto de pedras existente, pela 

sua posição mais afastada e pela sua maior dimensão, é abraçada 

pelos edifícios que a envolvem e se voltam para ela, colocando-a 

Paisagem e geometria

88.  
Percursos entre as pedras: vão 
natural

89.  
Implantação da proposta no lugar

90.  
Vão natural integrado ao percurso 
que conduz até à sala do silêncio
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Espaços coletivos

Espaços de introspeção

numa posição central da composição. É neste ponto que surge o 

elemento água pela primeira vez, rodeando a pedra, refletindo-a, 

e introduzindo-a no interior dos edifícios que a contemplam. 

A partir da superfície de água central, localizada à cota mais alta, 

conduz-se o líquido em duas direções distintas: uma que se dirige 

aos espaços comuns, e outra que irriga os estúdios dos artistas, 

e continua até à sala do silêncio. A pedra e a superfície de água 

constituem-se como elementos articuladores entre duas zonas 

de caráter distinto, adquirindo, simultaneamente a pertinência de 

filtrar as relações visuais estabelecidas entre diferentes espaços. 

A água é o elemento que unifica toda a composição num movi-

mento contínuo e fluído. Desde a superfície central que envolve a 

rocha, avistada logo desde a entrada, a água vai-se distribuindo 

pelo conjunto, ajustando-se ao caráter dos espaços que inte-

gra. Nos espaços coletivos é trabalhada sob a forma de gran-

des superfícies de água contemplativas, adquirindo uma escala 

mais íntima quando integra os espaços interiores dos estúdios. 

É também guia de percursos, uma vez que seguindo o seu movi-

mento, se vão descobrindo os diversos espaços.

Neste sentido, define-se uma zona coletiva, cujo espaço central 

é um pátio, delimitado pela superfície de água central, da qual 

se deriva uma extensão longitudinal que termina enquadrando a 

paisagem urbana, e pelos volumes que se podem apropriar do 

pátio como prolongamento dos seus espaços interiores. Assim, 

o espaço do pátio possui fachadas heterogéneas, com cheios 

e vazios que correspondem aos volumes e aos negativos entre 

eles. A água geometrizada, trabalhada como superfície, consti-

tui-se como um elemento que define espaço, ao mesmo tempo 

que permite que este se dilate para fora dos seus limites físicos.

91.  
Esquema da circulação da água 
no projeto 
Escala 1:500

92.  
Esquema da circulação de usuá-
rios no projeto 
Escala 1:500
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O edifício dos estúdios desenvolve-se em dois pisos, que só são 

percetíveis do lado sul. A fachada norte que se relaciona direta-

mente com o conjunto de pedras, possui uma presença muito 

subtil, reconhecendo o protagonismo particular dos elementos 

naturais. Os estúdios desenvolvem-se em dois níveis, o mais 

elevado relacionado com o habitar, e o outro com o trabalhar. A 

divisão sente-se também no volume, no qual se destaca uma 

extensa cobertura longitudinal neutra e plana que pousa sobre 

os muros, e, num nível inferior, como prolongamento da super-

fície parietal, que dobra e constitui cobertura, surge uma super-

fície contínua, mas recortada, permitindo que a luz indireta gere 

uma atmosfera particular, em diálogo com a água, nos espaços 

de trabalho.

No vértice oposto à entrada, do retângulo que define a geome-

tria da composição, situa-se um volume distinto aos demais, 

que remata o conjunto. No seu interior culmina o percurso de 

água, que conduzida por canais, se manifesta neste espaço sob 

a forma de massa. Após a interpretação do programa, a sala do 

silêncio destacou-se como um espaço particular. Deveria ser o 

mais reservado e protegido, o lugar onde se poderia manifestar 

maximamente o objetivo de atingir um estado de profunda con-

centração e meditação. Situa-se intencionalmente mais afastado 

dos outros volumes, filtrado pelo marcante conjunto de rochas de 

grandes dimensões. Só após um percurso labiríntico por entre as 

pedras, se encontra o volume vertical, que apesar de ser o mais 

alto da composição, se alinha horizontalmente, à mesma cota da 

platibanda do edifício dos estúdios. Assim, tomou a posição de 

pedra de fecho da composição, como uma massa esculpida e 

rasgada pela água e pela luz.

Contrastantemente, no outro eixo, surgem os espaços privados. 

Um muro conduz a água em forma de canal, ladeando um dos 

corredores de acesso aos estúdios individuais dos artistas. De 

maneira contínua, a água é introduzida no interior do edifício onde 

é trabalhada diferentemente nos três tipos de estúdios, sob as 

formas estudadas anteriormente, a partir dos casos de estudo: 

a linha ou canal, a superfície ou espelho de água, o volume ou 

massa. Do interior regressa ao exterior, e, subterraneamente 

segue o seu percurso descendente, culminando sob a forma de 

volume na sala do silêncio, o lugar mais introspetivo e à cota mais 

baixa do conjunto.

Uma sequência de muros que filtram o ritmo urbano, protege os 

edifícios do movimento da estrada nacional. Os muros com apro-

ximadamente dois metros de altura, marcam o lugar, distinguem-

-se pela sua geometria e anunciam a presença do conjunto.

Os três volumes de programa coletivo possuem apenas um piso, 

mantendo uma escala de proximidade e de diálogo com a paisa-

gem, sem se imporem no território. Possuem uma forma simples 

e as mesmas dimensões em planta, mas diversificam-se pelas 

coberturas, que atribuem a cada edifício um caráter particular. 

São concebidas como volumes que pousam sobre os muros. É 

através da exploração da cobertura que os espaços ganham uma 

identidade própria. O edifício que alberga o vestíbulo e a galeria 

possui uma cobertura mais sóbria no seu aspeto exterior regular. 

É o volume que delimita a composição a este, relacionando-se 

com a estrada de forma mais silenciosa. Os edifícios correspon-

dentes aos espaços de estar e de trabalho possuem coberturas 

mais arrojadas, numa composição de volumes piramidais, que 

marcam a paisagem, assumindo a sua presença em diálogo com 

os elementos naturais.
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94.  
Geometria clara e precisa que põe em evidencia 
os elementos naturais 

95.  

96.  
Simbiose entre a arquitetura e o lugar

97.  
Entrada de luz nos volumes dos espaços 
coletivos 
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106.  
Alçado AA’ 
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Corte  II’ 
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GSEducationalVersion

EE' BB' e FF' GG' e HH'

AA' e II' JJ' CC' e KK'

LL' e MM' NN' DD' e OO'



5 Taller de Investigación, FAU, PUCP.  

115

7 Título. Título. Título. Título. Título. Título.

114

O percurso de entrada garante a transição entre as duas reali-

dades contrastantes - o quotidiano fica para trás, à medida que 

se cruzam os umbrais. O usuário é encaminhado pelos muros e, 

conduzido numa rotação de noventa graus, avista pela primeira 

vez, parcialmente, através de uma estreita abertura, a grande 

pedra central rodeada de água.

“La importancia de los muros es que aíslan del espacio de 

la calle que es agresiva, incluso hostil. Los muros crean 

silencio. A partir de ese silencio empezamos a hacer mú-

sica con el agua. Después la música nos envuelve.”24

Após entrar no primeiro volume e passar pela receção, pode 

aceder-.se aos estúdios privados, ou aos espaços coletivos, 

começando pela galeria, o único espaço aberto ao público, que 

expõe e comercializa obras dos artistas residentes. Pelo grande 

vão, observa-se a grande rocha rodeada por uma superfície 

líquida contemplativa, que reflete a pedra e o céu e os integra ao 

interior do espaço, sob a forma de reflexos mutáveis, em suave, 

mas constante agitação, promovendo jogos de luz e sombra. 

A cobertura, uma caixa paralelepipédica que pousa sobre os 

muros, é composta por planos alternados a diferentes cotas, atra-

vés dos quais entra luz zenital que confere um ritmo ao espaço, 

garantindo simultaneamente, uma iluminação mais homogénea 

das obras expostas. Ao fundo, o espaço é definido por um desen-

contro de planos que permite a passagem sifonada.

A laje do piso termina antes, dando lugar à água que conquista 

esse lugar. Do mesmo modo, a cobertura torna-se totalmente 

permeável, deixando passar diretamente a luz solar, que incide 

sobre a água, pertencente ao interior e ao exterior ao mesmo 

24 Luís Barragán, Escritos y conversa-
ciones, El Croquis Editorial. El Escorial 
2000, p.124

108.  
Vista interior da galeria
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tempo, e, em dias chuvosos, permite que a água em queda ver-

tical, encontre a que repousa horizontalmente, agitando-a e fun-

dindo-se com ela. No remate deste volume a água da superfície 

central, verte sobre si própria e estende-se horizontalmente para 

norte, conduzindo o olhar para a paisagem urbana, visível por 

entre as árvores. A passagem para o pátio exterior coletivo faz-se 

por plataformas que parecem flutuar sobre a superfície de água.

O pátio é o espaço central da zona coletiva do complexo, sendo, 

por excelência, o lugar de encontro entre artistas, espaço de par-

tilha e convívio. É marcado pela presença da água, que oferece, 

para além dos diversos reflexos que multiplicam a envolvente, o 

som constante das duas pequenas quedas a que está sujeita. A 

partir deste espaço, geometrizado pelos volumes que o definem, 

mas de caráter natural, pode aceder-se ao edifício que alberga as 

zonas de estar e de refeições, e ao que contém a biblioteca e a 

sala de trabalho em grupo. 

Nos dois volumes destacam-se as coberturas piramidais que 

pousam sobre os muros e se distinguem como elementos par-

ticulares da composição. Os muros interpretados como planos 

soltos prolongam os espaços interiores para o exterior, e direcio-

nam vistas da envolvente.

O edifício dedicado aos espaços de estar é organizado por uma 

caixa funcional solta, que contém as cozinhas e os sanitários. 

Numa das faces serve a cafetaria, adjacente à sala de estar; e na 

outra, contém uma cozinha de utilização livre, em diálogo com a 

sala de refeições. A esta divisão espacial correspondem cober-

turas distintas. O espaço de estar, dilata-se verticalmente, atra-

vés dos planos inclinados do teto que rematam numa claraboia; 

e horizontalmente em duas direções - por um lado, só termina na 

parede que delimita o espelho de água, integrando-o visualmente 

109.  
Vista do pátio e da paisagem urbana de 
Guimarães, enquadrada pela arquitetura 
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ao espaço interior; e, por outro lado, abre-se e prolonga-se para 

o pátio. O espaço de refeições possui um pé direito mais baixo, 

com uma cobertura plana que se solta numa das arestas, propor-

cionando uma entrada de luz superior lateral que ilumina a mesa. 

O contacto com o exterior faz-se para norte, contemplando-se a 

cidade ao longe. É um prolongamento do espaço, já não físico, 

mas visual, através do vão que enquadra o exterior, e do plano 

que direciona o olhar para a paisagem.

O segundo volume é acessível pelo pátio, mas não se abre 

diretamente a ele, pois os espaços possuem um caráter mais 

reservado. Destacam-se na sua cobertura duas pirâmides que 

repousam sobre as paredes que conformam o edifício, dilatando 

verticalmente os espaços, que culminam num lanternim que per-

mite ver o céu. Ficam assim definidas a biblioteca e a sala de 

trabalho em grupo. No espaço da biblioteca, pela sua dimensão e 

desenho em planta, a forma piramidal do teto acentua marcada-

mente o eixo vertical central, gerando um espaço que mantém a 

escala humana - proporcionada pela linha horizontal que separa 

as paredes verticais da cobertura, e pelo mobiliário – ao mesmo 

tempo que a transcende, pela atmosfera gerada pela luz que verte 

pelos altos planos inclinados. Este espaço dedicado ao estudo, à 

leitura e à concentração, abre-se a oeste, contemplando o con-

junto de pedras. É possível ir para o exterior, percorrer os interstí-

cios das rochas, talvez encontrar um lugar para ler, para contem-

plar, ou inclusivamente seguir o percurso até à sala do silêncio. 

Na sala de trabalho em grupo os planos da cobertura não simé-

tricos, iluminam zenitalmente parte do espaço, que se distingue e 

adquire um caráter particular. A sala abre-se para a superfície de 

água central, podendo adivinhar-se, parcialmente, a galeria por 

detrás da pedra. A sala é ampla, com uma configuração versátil, 

adaptando-se a várias utilizações distintas.

110.  
Vista interior da biblioteca
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“Cualquiera que se haya sentido embelesado por el soni-

do del agua goteando en la oscuridad de una ruina puede 

dar fe de la extraordinaria capacidad que tiene el oído para 

esculpir un volumen en el vacío de la oscuridad. El espacio 

que traza el oído en la oscuridad se convierte en una cavi-

dad esculpida directamente en el interior de la mente.” 25

25 Juhani Pallasmaa, Los ojos 
de la piel. La arquitectura y los 
sentidos. Barcelona: Editorial 
Gustavo Gili, 2014, p.60
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121.  
Negativos que conduzem a 
água

O edifício maior e mais complexo corresponde aos estúdios dos 

artistas. É composto por quatro módulos, e cada módulo resulta 

da articulação de três estúdios, com características distintas 

entre si. Os estúdios desenvolvem-se em meios pisos, o supe-

rior dedicado ao espaço de dormir e casa de banho, e o inferior 

à zona de trabalho. Tendo em conta que alguns artistas podem 

ocupar os estúdios por apenas umas horas ou dias, mas outros 

podem fazê-lo por várias semanas, opta-se por gerar dois aces-

sos diferentes: um pensado para servir o espaço de caráter mais 

doméstico, relacionado com o habitar, e outro que conecta todas 

as zonas de trabalho, possibilitando também uma maior partilha 

entre artistas, que podem facilmente visitar os ateliers uns dos 

outros, conservando-se a privacidade do espaço mais íntimo. 

Entrando no conjunto edificado e após passar pela receção, 

surgem umas escadas que conduzem ao corredor exterior que 

comunica com a zona de dormir dos estúdios. Caso se continue a 

descer, acede-se ao corredor escavado na topografia, que conecta 

os espaços de trabalho. O corredor do nível superior abre-se para 

a paisagem pontuada por pedras. É ladeado por um muro que 

conduz a água, desde a superfície central, ao longo do percurso 

de distribuição dos estúdios, libertando-a em dois pontos. Após 

a queda que anuncia a sua presença, a água segue em contínuo, 

entrando no edifício, e percorrendo os diferentes estúdios, atra-

vés dos quais adquire formas distintas, mas conectadas entre si, 

mediante um desenho unitário. O acesso ao piso inferior possui 

uma atmosfera particular: um espaço escavado que permite 

sentir a topografia, definido num dos lados por rocha deixada à 

vista, um ambiente pouco iluminado, com ruído de água que cai 

e repousa no chão. O corredor é percorrido caminhando sobre 

placas que procuram conquistar lugar sobre a água.
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A água que integra o espaço sob a forma de superfície, reflete 

o exterior e brilha com a incidência de luz, produzindo um estí-

mulo essencialmente visual. O segundo tipo de estúdio explora 

uma dimensão estética da água, como elemento capaz de criar 

imagens dinâmicas, reais e abstratas, produzindo jogos de luz e 

sombra, que convidam à contemplação. Neste espaço a relação 

com o exterior é essencial para potencializar as qualidades refle-

toras da água. É aberto um vão que ladeia a superfície de água 

em toda a sua extensão. A natureza é multiplicada, integrando a 

atmosfera do espaço interior.

Quando trabalhada volumetricamente, a água permite a imersão 

parcial ou total do corpo, em massas de tamanhos distintos. O 

terceiro tipo de estúdio explora uma dimensão tátil da água, pro-

movendo o contacto direto do corpo com este elemento. A massa 

de água junto à fachada é a de maior profundidade, permitindo 

ao usuário estar imerso em água, e em relação com o exterior, 

através de um vão que se abre com a largura do volume de água. 

Complementarmente, o espaço é iluminado pela cobertura, atra-

vés de um desencontro de planos que introduz luz lateralmente.

Neste sentido, cada estúdio propõe um modo de apropriação 

distinto, sendo a água a protagonista do espaço, como elemento 

gerador de atmosferas. Opta-se por não atribuir a cada tipo de 

estúdio, um artista específico, abrindo-se a oportunidade de, 

conhecendo as características de cada um, o próprio utilizador 

do espaço escolher que estúdio lhe é mais conveniente para a 

realização do seu trabalho. É inclusivamente possível que um 

usuário considere adequado ajustar o espaço à fase do trabalho 

em desenvolvimento, podendo mudar-se de estúdio quando con-

siderar pertinente.

Na realização dos espaços individuais dos artistas, exploram-se 

os três imaginários que integram a água nos espaços arquitetó-

nicos – linha, superfície e volume - gerando diferentes atmosfe-

ras, em cada um dos três tipos de estúdios, apelando privilegia-

damente a um sentido dominante.

A água não tendo forma inerente, é geometrizada pelos elemen-

tos arquitetónicos que a contêm. Atravessa os espaços, assume 

várias formas, fluindo continuamente.

A abertura de vãos e as entradas de luz, são trabalhadas poten-

cializando a atmosfera pretendida para cada tipo de estúdio. Luz 

e água dialogam e evidenciam-se mutuamente.

As zonas de dormir dos estúdios são semelhantes entre si. O 

espaço abre-se em toda a sua largura para o exterior, através de 

um vão alto que enquadra as copas das árvores que rodeiam o 

edifício. As zonas de trabalho são os espaços que distinguem e 

conferem um caráter particular a cada estúdio, através da explo-

ração da presença da água, em relação com a luz.

A água sob a forma de linha ou canal, oferece o potencial de pro-

duzir sons, gerados por quebras no plano horizontal, que obrigam 

a água a cair sobre si própria, criando sons com diferentes inten-

sidades, dependendo do seu caudal e da altura da queda. 

Neste tipo de estúdio, explora-se a dimensão sonora da água, 

como elemento gerador de um ambiente que induz a concentra-

ção e o relaxamento. A luz entra perimetralmente de forma indi-

reta, coincidindo com o canal de água que contorna o espaço. É o 

estúdio com a atmosfera mais introspetiva, fecha-se ao exterior, 

centrando-se nas características sonoras da água, e na sua rela-

ção com a luz.
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126.  
Vista interior do estúdio que integra a 
água como superfície
127.  
Vista interior do estúdio que integra a 
água como volume
128.  
Vista interior do estúdio que integra a 
água como linha
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Após um percurso pelo espaço natural, deambulando entre as 

pedras, acede-se à sala do silêncio. Do conjunto de pedras des-

taca-se uma, que apoiada noutras duas, forma um vão natural 

– o primeiro umbral a cruzar antes de chegar à sala do silêncio.

As paredes exteriores simples e opacas, que encerram e isolam o 

espaço, são rasgadas por três faixas verticais de diferentes altu-

ras que anunciam a diversidade volumétrica do espaço interior, 

gerada pelas coberturas situadas a diferentes cotas. A laje inte-

rior do piso prolonga-se para o exterior, marcando a entrada e, 

rodeando o volume sempre à mesma cota, pelo desnível do ter-

reno, forma um banco, que convida a observar a paisagem natu-

ral e urbana.

O volume de planta quadrada é rasgado pela luz, em duas dire-

ções, definindo-se quatro espaços interiores sequenciais, em 

franca relação entre si. O primeiro é o espaço da entrada, de escala 

próxima do corpo, acolhe-o e encaminha-o para o espaço de pre-

paração, onde já se pode adivinhar a presença da água, e sentir 

a atmosfera pouco iluminada, íntima e meditativa. Descendo três 

degraus, chega-se ao espaço contemplativo, acentuadamente 

vertical, com um pé direito alto, no qual se observa o espaço da 

água – um volume líquido nivelado com o chão interior, iluminado 

por um teto baixo e perfurado.

O espaço interior é iluminado de forma contrastante, existindo 

entradas de luz muito marcadas, e espaços onde a luz tem difi-

culdade em chegar, criando zonas de penumbra.

“La bruma y la penumbra despiertan la imaginación al 
hacer que las imágenes visuales sean poco claras y 
ambiguas; (...) La mirada con la mente ausente pene-
tra la superficie de la imagen física y enfoca el infinito.” 26

26 Juhani Pallasmaa, Los ojos 
de la piel. La arquitectura y los 
sentidos, op. cit., p.58
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129.  
Alçado AA’ - sala do silêncio 
Escala 1:100
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132.  
Planta da sala do silêncio 
Escala 1:100
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131.  
Corte QQ’ - entrada da sala do silêncio 
Escala 1:100

130.  
Alçado PP’ - sala do silêncio 
Escala 1:100
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A sala do silêncio é um espaço permeável às condições climá-

ticas, sendo que as estreitas aberturas existentes permitem um 

contacto direto com o exterior, que varia conforme a hora, o dia, 

e as estações do ano. Assim, o espaço interior é pontualmente 

iluminado pelas aberturas entre os quatro tetos distintos, que 

nunca se tocam, deixando passar a luz que se vai projetando e 

percorrendo o espaço com o passar do tempo. 

“No habrá agua sin su tiempo, y tal es la riqueza de ma-

tices, que a cada tiempo le corresponderá una for-

ma, un tipo de límite, una luz capturada, en definiti-

va, un modo de disolver, de disolverse en el entorno.” 27

Estando no espaço central assiste-se a um espetáculo 

contemplativo de luz e de água. O teto perfurado permite que 

os raios de luz filtrada toquem a água pontualmente, ou noutras 

circunstâncias, que a água da chuva seja goteada através da 

cobertura, até encontrar o volume que repousa por baixo desta. É 

um diálogo entre elementos naturais moldados pela arquitetura.

27  Francisco J. del Corral del 
Campo, Las formas del agua y 
la arquitectura de Carlo Scarpa, 
Tese de doutoramento apresen-
tada à Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura de Granada, 
2008, p.20
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133.  
Corte RR’ 
Escala 1:100

134.  
Corte II’ 
Escala 1:100
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135.  
Vista interior da sala do silêncio

“Una obra de arquitectura no se experimenta como una se-

rie de imágenes retinianas aisladas; se toca y se vive en su 

material completo e integrado, en su esencia corporal y es-

piritual. Una obra de arte significativa es siempre un mundo 

y un microcosmos completo. Ofrece formas placenteras y 

superficies moldeadas para el tacto del ojo, pero también in-

corpora e integra estructuras físicas y mentales, al tiempo 

que otorga una coherencia y una significación fortalecidas 

a nuestra experiencia existencial del ser. Un gran edificio 

realza y articula nuestro entendimiento de la gravedad y la 

materialidad, de la horizontalidad y de la verticalidad, de las 

dimensiones que están por encima y por debajo, así como 

los enigmas eternos de la existencia, la luz y el silencio.” 28

28 Juhani Pallasmaa, La mano 
que piensa. Sabiduría existencial 
y corporal en la arquitectura, op. 
cit., p. 155
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A proposta explora o betão como material versátil e plástico, pos-

suidor de características estruturais, com qualidades únicas de 

acabamento e com uma dimensão estética capaz de gerar dife-

rentes atmosferas.

O betão apresenta-se como um material que pode ser manipu-

lado de várias maneiras na fase de construção, desde a cofra-

gem que se utiliza, até aos próprios constituintes, como o tipo 

e o tamanho dos inertes, o cimento utilizado, ou a adição de um 

pigmento. A exploração com o material inclui o acabamento do 

betão que pode ser polido, obtendo uma superfície lisa, ou pode 

ser parcialmente descobertos os inertes da sua composição, ori-

ginando uma textura mais rugosa e irregular.

Estas possibilidades são trabalhadas em relação com o lugar 

onde se insere a proposta, em diálogo com a água e de acordo 

com as atmosferas que se pretendem gerar, moldando a mate-

rialidade do projeto à narrativa arquitetónica.

Realizou-se um conjunto de amostras de betão, testando dife-

rentes texturas e tonalidades, procurando entender a relação 

entre as características plásticas do material e da paisagem.

Os volumes são constituídos por muros que se confrontam com 

o terreno, que funcionam como suporte das coberturas que 

pousam sobre eles e que entram em contacto com a água. Os 

muros são entendidos como elementos sólidos, precisos e tectó-

nicos, materializados com uma textura rugosa, com inertes gra-

níticos à vista. Assim sendo, muros e água, na relação das suas 

características contrastantes, clarificam mutuamente a essência 

de cada um.

Atmosferas e materialidade

136.  
Muro sem direção

137.  
Muro com direção vertical

138.  
Muro com direção horizontal: 
textura escolhida por eviden-
ciar a relação interior/ exterior

Amostras de betão:
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Na proposta predomina uma horizontalidade, conferida pela 

proporção dos volumes, pelas superfícies de água e pela forma 

longitudinal dos elementos arquitetónicos, principalmente das 

paredes. A direção horizontal é reafirmada pela cofragem de 

entablamento de madeira horizontal de 30cm de largura, utilizada 

nos muros de textura rugosa. As linhas horizontais aproximam as 

paredes do terreno, e criam uma tensão com os troncos verticais 

das árvores que envolvem o conjunto. A madeira no seu estado 

natural, sob a forma de troncos verticais desiguais, mas seme-

lhantes entre si; e a madeira artificializada, usada como tábuas 

horizontais que deixam a sua marca nos muros de betão. 

As paredes pousam sobre o piso e recebem as coberturas; a 

materialidade distinta destes elementos, evidencia a narrativa 

arquitetónica de individualização dos elementos que dialogam 

entre si. Contrastando com os muros, as coberturas possuem 

uma superfície lisa, realizada com uma cofragem composta por 

placas metálicas; e o piso realiza-se em microbetão.

A proposta explora a pigmentação do betão, utilizando três tons 

distintos. O piso é um elemento contínuo no projeto, possuindo 

sempre a mesma tonalidade, um cinzento amarelado pálido. A 

sua textura, naturalmente rugosa, é polida nos espaços interiores. 

Nas paredes e nas coberturas, o betão é pigmentado de forma a 

obter uma cor ocre pastel, que os vários testes de pigmentação 

realizados, ajudaram a definir como um tom equilibrado entre o 

natural e o artificial. Nas coberturas surge com um acabamento 

homogéneo e liso, enquanto nos muros existe maior heteroge-

neidade, conferida pelos inertes graníticos deixados à vista. 

Neste contexto paisagístico predomina a vegetação de tons 

esverdeados e as grandes pedras de granito, parcialmente cober-

139.  
Muro e cobertura com tom 
rosado

140.  
Muro e cobertura com tom 
alaranjado

141.  
Muro e cobertura com tom 
amarelado: cor escolhida por 
se integrar nos tons naturais 
da paisagem

Amostras de betão:
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142.  
Materialidades do projeto
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a água. Os muros exteriores de cor ocre pastel com direção hori-

zontal, enfatizam a longitudinalidade do corredor exterior, que 

dilata pontualmente, gerando negativos que permitem o acesso 

aos estúdios. A materialidade contínua de betão liso atrai o corpo 

pela sua suavidade ao toque, contrastando com o material que 

conduz o usuário até ao espaço interior.

Na divisão e definição dos espaços interiores, as paredes e o 

mobiliário possuem estrutura e revestimento de madeira, enten-

didos como peças soltas que se autonomizam dos elementos 

de betão, organizando o espaço e tornando-o habitável. O tom 

escuro de madeira de nogueira reforça a autonomia dos elemen-

tos que pontuam o estúdio e que, desenhados para o contacto 

com o corpo, conferem uma escala mais humana ao espaço. A 

madeira é o material que complementa o betão a várias escalas: 

dividindo o espaço com paredes, organizando-o com mobiliário, 

encerrando-o com caixilhos e portas e conferindo-lhe detalhes 

como o corrimão da escada.

Cada estúdio individual, entendido como um espaço privado de 

cada artista, construtivamente, é pensado como uma caixa de 

betão, constituída pelas paredes e teto, que contém o espaço e 

o isolam do exterior. O estúdio é o refúgio introspetivo de cada 

usuário, o espaço onde irá viver e trabalhar durante um período 

de tempo variável. Assim, a materialidade do betão será deter-

minante para a atmosfera do espaço central na experiência dos 

utilizadores do conjunto arquitetónico. Desta forma, opta-se por 

uma superfície lisa, aprazível ao toque, com um tom rosa pastel 

acinzentado. Uma cor suave e aconchegante, neutra e, simulta-

neamente, quente. O revestimento contínuo e homogéneo, dei-

xa-se passar a segundo plano, permitindo que seja a água o ele-

mento principal, enquanto gerador de atmosferas.

tas de musgo. Para além desses elementos, o projeto revela um, 

até então impercetível, mas naturalmente existente no lugar, que 

se torna o elemento condutor da intervenção, marcando a paisa-

gem – a água. 

Desde a implantação, a proposta, pela sua geometria precisa, 

distingue-se dos elementos naturais, ao mesmo tempo que 

reconhece e preserva as suas qualidades, pondo em evidencia 

as suas características. Esta postura de inserir-se na paisagem, 

translada-se à materialidade do projeto, que procura possuir a 

neutralidade necessária para que os elementos naturais mante-

nham o protagonismo na paisagem, sem mimetizar as materiali-

dades existentes, mas integrando-se e pertencendo ao lugar.

A tonalidade escolhida para o betão constitui-se como o pano 

de fundo sóbrio sobre o qual decorrem as dinâmicas naturais da 

envolvente, e as novas dinâmicas geradas pelos usuários dos 

espaços. A arquitetura adquire sentido no vínculo que cria entre 

o utilizador e o lugar.

Nos edifícios coletivos, as paredes são trabalhadas como planos 

soltos que definem e dilatam os espaços. Entendidas como ele-

mentos individuais e unitários, possuem uma mesma materia-

lidade, que do exterior entra ao interior dos espaços. Porém, no 

edifício dos estúdios, o elemento muro perde a sua autonomia 

singular, e as paredes passam a ser lidas como caixas: uma caixa 

de betão que se confronta com o exterior e define o volume; e, 

várias caixas de betão que conformam os estúdios, num gesto de 

isolamento físico e simbólico.

No módulo composto pelos três tipos de estúdios, as materiali-

dades são trabalhadas em relação umas com as outras e com 

os elementos naturais com os quais dialogam, nomeadamente 
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143.  
Diferentes tonalidades de acabamento 
interior em relação com a água e com a 
paisagem

144. 145. 

Amostras de betão:

146.  
Conjunto das várias amostras realizadas 
ao longo da exploração do material
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150.  
Planta do módulo dos estúdios 
Escala 1:50

O ambiente quente opõe-se à paisagem emoldurada pelos vãos, 

constituída por elementos naturais, nos quais predomina o verde 

das folhas e o azul do céu. A água, presente de maneiras dis-

tintas no interior dos espaços, brindará o seu som, reflexo ou a 

possibilidade de contacto com o corpo, sensações que remetem 

para uma frescura, contrastante com a atmosfera gerada pelas 

paredes. No interior da caixa de betão acolhedora, a água surge 

como potencializadora da relação interior/exterior. O estúdio pelo 

seu carácter introspetivo, manifestado também na sua dimensão 

construtiva, isola-se do exterior, sendo a água o elemento media-

dor do diálogo com a envolvente natural do edifício, gerando três 

maneiras distintas de promover essa interação. 

O piso de microbetão polido reveste todo o espaço, dobra na 

mudança de cotas e molda-se para conter a água. Os negativos 

gerados pelo piso recebem e geometrizam a água que integra os 

espaços. A água assume uma forma em contacto com a maté-

ria, alterando a sua configuração, enquanto percorre os diferentes 

estúdios: de linha em movimento, converte-se em volume, depois 

em superfície e de novo em volume, por sua vez alimentado por 

outra linha. Um circuito contínuo, mas cambiante; unitário, mas 

dinâmico.

“El agua desde las primeras formas que produce, nos 

guía por el camino de la sencillez y de la precisión.”29

Nos espaços do projeto, a água acaba por transcender a sua 

materialidade e, devido à percepção e interpretação do usuário, 

ocupa o mundo das ideias e dos significados, produtos subjeti-

vos da apropriação de cada um. 

29  Francisco J. del Corral del 
Campo, Las formas del agua y 
la arquitectura de Carlo Scarpa, 
op.cit., p.14

147. Água como superfície

148. Água como volume

149. Água como linhal

Modelação da caixa de betão 
que conforma os estúdios, 
explorando a materialidade
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151.  
Corte construtivo do estúdio 
Escala 1:50
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152.  
Detalhes da fachada 
Escala 1:10
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“La simplicidad no es un fin del arte, sino que uno llega a ella a 
pesar de uno mismo, al acercarse a la verdadera esencia de las 
cosas; la simplicidad se encuentra al final de la complejidad y 
uno debe nutrirse de su esencia para entender su significado.” 30

Este trabalho, partiu do desejo de explorar a água enquanto ele-

mento arquitetónico, gerador de atmosferas, utilizando como pre-

texto para o seu desenvolvimento, um concurso de ideias, que foi 

entendido na sua dimensão simbólica. O programa foi interpre-

tado desde o seu significado, entendendo-se os espaços como 

pertencentes a duas grandes esferas: espaços coletivos, de uti-

lização partilhada e espaços individuais, de caráter introspetivo.

Num primeiro momento, reflete-se acerca da condição do lugar, 

interpretando o contexto e atribuindo-lhe significado. As rochas 

graníticas que pontuam o espaço como grandes esculturas 

na paisagem, entendidas como cheios que conformam vazios, 

capazes de gerar sequências espaciais, são integradas pelo pro-

jeto na narrativa arquitetónica. A geometria clara da proposta, 

marca a paisagem, numa interação com os elementos naturais 

que reconhece as suas características essenciais e as põe em 

evidencia, valorizando o lugar.

Revelou-se fundamental realizar a aproximação ao projeto, pos-

suindo um elemento arquitetónico condutor do desenho. No 

caso específico desta proposta, já se sabia a priori que seria a 

água, que ao longo do processo se revelou o elemento mediador 

da relação entre o natural e o artificial e do diálogo interior-ex-

terior, o elemento articulador dos espaços e potencializador de 

atmosferas.

A arquitetura possui um papel determinante na relação e articu-

lação entre os espaços coletivos, que promovem a partilha e a 

A água como elemento arquitetónico

30  Constantin Brancusi apud 
Juhani Pallasmaa, La mano que 
piensa. Sabiduría existencial y 
corporal en la arquitectura, op. 
cit., p. 89
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três formas, identificadas nos casos de estudo, e exploradas na 

proposta, que a água se manifesta como elemento constituinte 

da arquitetura, estimulador de uma dimensão sensorial.

O programa, pensado como um retiro, desencadeia questões 

relacionadas com o habitar temporário. Os espaços são habita-

dos por uma mesma pessoa, durante um período de tempo relati-

vamente curto, variável entre algumas horas e poucos meses. Por 

esse motivo, os espaços devem possuir uma exploração formal 

capaz de gerar entusiasmo e estímulo num primeiro contacto e, 

simultaneamente, devem possuir a sensibilidade necessária para 

que se constituam como espaços de acolhimento e conforto, ao 

longo da permanência neles. 

A exploração formal e volumétrica da proposta procura respon-

der ao lugar e, simultaneamente, interpretar o significado do 

programa, conferindo aos espaços ambientes específicos. Os 

espaços coletivos buscam estabelecer relações diretas com a 

paisagem, através dos muros que se estendem e prolongam o 

espaço, e das ausências de muros que originam grandes vãos 

que aproximam o exterior do interior. Por outro lado, nos espa-

ços privados os muros encerram o interior, e são posteriormente 

rasgados para gerar aberturas. O espaço é pensado como uma 

caixa que se dilata e contrai, moldando o interior. A transição 

entre espaços de caráter distinto, realiza-se através de um per-

curso entre as rochas, ou pelo interior da proposta, através de 

um caminho meditativo e pausado, no tempo e no espaço, cons-

tituindo-se como um momento de preparação, que simultanea-

mente une e separa os espaços coletivos e os individuais.

O projeto trabalha os elementos arquitetónicos em diálogo entre 

si, e com os elementos naturais; os materiais surgem como parte 

troca de ideias, e os espaços de introspeção, de caráter íntimo, 

destinados à concentração e retiro individual. A dualidade entre 

os espaços comuns e os espaços privados é um tema transver-

sal ao projeto que se reflete na forma como a água se manifesta 

nos espaços, como estes são pensados formalmente, e como os 

materiais utilizados interpretam a relação destes dois tipos de 

espaço com o exterior. 

O trabalho reflete sobre a geometrização da água como meio de 

a explorar enquanto elemento arquitetónico, distinguindo três 

maneiras primordiais de o fazer, baseando-se na forma e na geo-

metria em relação com a dimensão sensorial. 

Assim sendo, a água estrutura a proposta e, percorrendo-a de 

forma contínua, mas variável, organiza e caracteriza os espa-

ços. Partindo de uma superfície central de água que envolve uma 

rocha do lugar, enaltecendo a sua presença, a água vai tomando 

formas distintas. Nos espaços coletivos manifesta-se sob a 

forma de superfície de água, que se prolonga em direção à pai-

sagem urbana, e que reflete os elementos naturais envolventes, 

maximizando a sua presença no pátio. A água localizada prin-

cipalmente no exterior, promove a relação entre edifícios, entre 

estes e a paisagem e entre os interiores e o pátio, evidenciando o 

caráter coletivo dos espaços e incentivando a partilha de ideias 

entre utilizadores. Noutra direção, parte desde a superfície cen-

tral, um canal de água que a conduz ao interior dos espaços pri-

vados, nos quais se manifesta em forma de linha que contorna 

o espaço e o preenche com o som da sua queda, de superfície 

refletora do exterior, e de volume que permite apropriar a água 

como uma massa que possibilita o contacto direto com o corpo. 

Nos estúdios privados adquire um caráter mais íntimo, locali-

zada no interior do espaço individual de cada um. É sob estas 



168

5 Taller de Investigación, FAU, PUCP.  6 Taller de Investigación, FAU, PUCP

169

7 Título. Título. Título. Título. Título. Título.8 Autor. Autor. Autor. Autor

153.  
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Mérida, século IX

integrante das atmosferas dos espaços, indissociáveis dos ele-

mentos arquitetónicos. A materialidade da proposta pertence 

à narrativa arquitetónica, afirmando a coerência do projeto. O 

recurso a uma experimentação direta das propriedades do betão, 

desenvolvida na Pontificia Universidad Católica del Perú, onde se 

incita a realização deste tipo de ensaios, surgiu como um bom 

método a adotar para experimentar com o betão, explorando a 

sua dimensão plástica e estética. 

Os espaços coletivos que espacialmente se abrem para a pai-

sagem, incitam a uma continuidade entre o interior e o exterior 

através do betão dos muros que reforça a horizontalidade e a 

dilatação do espaço. Por oposição, os estúdios individuais, espa-

ços de recolhimento e introspeção, materializados como caixas 

que enquadram pontualmente a paisagem, mantêm clara a sepa-

ração entre o interior e o exterior, através de uma materialidade 

contínua e envolvente.

Assim, a partir do processo de projeto identificam-se temas que, 

sendo particularmente trabalhados na proposta, são simulta-

neamente globais e intemporais: a inserção no lugar, o trabalho 

com a água, em diálogo com a luz e com o enquadramento da 

paisagem, que se mostraram fundamentais para pensar uma 

arquitetura que procura transcender a sua vertente construtiva, 

adquirindo um outro significado assente na compreensão da sua 

dimensão sensorial.
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Produção pessoal, 2019

121. Negativo no muro que conduz a água 
Produção pessoal, 2019

122. Corte AA’ – água como superfície, escala 
1:100
Produção pessoal, 2019
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6 Taller de Investigación, FAU, PUCP

8 Autor. Autor. Autor. Autor

147. Modelação da caixa de betão que confor-
ma os estúdios, explorando a materialidade: 
água como superfície
Maqueta de betão, escala 1:50
Produção pessoal, 2019

148. Modelação da caixa de betão que confor-
ma os estúdios, explorando a materialidade: 
água como volume
Maqueta de betão, escala 1:50
Produção pessoal, 2019

149. Modelação da caixa de betão que confor-
ma os estúdios, explorando a materialidade: 
água como linha
Maqueta de betão, escala 1:50
Produção pessoal, 2019

150. Planta do módulo dos estúdios, escala 
1:50
Produção pessoal, 2019

151. Corte construtivo do estúdio, escala 1:50
Produção pessoal, 2019

152. Detalhes da fachada, escala 1:10
Produção pessoal, 2019

153. Água geometrizada sob a forma de linha 
Tambomachay (do quechua tanpu mach’ay,  que 
significa lugar de descanso), Império Inca, Cusco, 
Peru
Registo pessoal, 2018

154. Água geometrizada sob a forma de 
superfície 
Pavilhão Alemão, Mies Van der Rohe, Barcelona, 
1929
Registo pessoal, 2017

155. Água geometrizada sob a forma de 
volume 
Cisterna de água na Alcazaba Árabe, 
Mérida, século IX
Registo pessoal, 2017
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