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Resumo

Esta dissertação surge da possibilidade de recuperar dez 

Casas de Água na região demarcada do Douro, antes 

ligadas apenas à produção agrícola, e de as reconverter, 

agora, para turismo em espaço rural.

Como ponto de partida para o projecto, e porque 

apresentam todas elas áreas muito diminutas, estudaram-

-se casos de estudo ligados à temática do habitar em 

espaços mínimos, recorrendo a três casos associados 

a três personalidades: um arquitecto - Le Corbusier, um 

filósofo - Heidegger, e um escritor - Thoreau.

Agregadas as várias leituras numa opinião, importa fazer 

a transposição para o objecto de estudo: as dez Casas 

de Água, tentando encontrar uma solução construtiva 

adaptável às diferentes proporções das casas, mas com a 

unidade de conjunto que se impõe.

Durante o desenvolvimento do trabalho uma questão 

surgia, recorrente: quando deve a arquitectura impor- 

-se à paisagem? E quando se trata de uma paisagem já 

profundamente alterada pelo homem, em que o exercício 

de a imaginar no seu estado natural, sem qualquer 

intervenção humana, é quase impossível, e em que a 

espontaneidade da natureza e a criação/construção 

humana se fundem num acto único, irrepetível?

Uma regra se impunha: intervir sem adulterar, transformar 

acrescentando algo, mas sempre com a intenção de 

preservar a continuidade do carácter do lugar.
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Abstract

This dissertation arises from the possibility of recovering ten 

Water Houses in demarcated region of Douro, previously 

related to agricultural production and to reconvert them to 

tourism in a rural space.

As a starting point for the project, and because all of 

them are very small in terms of space, it was made an 

analyses related to the subject of dwelling in minimal 

spaces, approaching three concrete cases from different 

personalities: an architect – Le Corbusier, a philosopher – 

Heidegger, and a writer – Thoreau.

Once connected all the reading in one opinion, it is 

important to make the transition to the case-study: the ten 

Water Houses, trying to find a constructive solution than can 

be adapted to the different proportions of each house, but 

still with a concept through them all.

During the progress of the work a question was arising, 

recurrent: when should architecture impose itself on the 

landscape? And when it comes to a landscape already 

deeply transformed by man, in which the exercise of 

imagining it in its natural state, without any human 

intervention, is almost impossible, and in which the 

spontaneity of nature and human creation / construction 

merge into one single act, unrepeatable?

A rule was settled: to intervene without adulteration, to 

transform adding something, but always with the intention 

of preserving the continuity of the character of the place.
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Figura 1: Decalque das figuras rupestres em Cachão da Rapa
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“Um dos “Douros” mais misteriosos é o “Douro pré-histórico”. Por entre as fragas milenares, 

ali bem perto do rio que Ihe dava sustento ou nos recantos que o circundavam, o homem 

encontrou guarida para se proteger das inclemências do tempo e dos inimigos. E deixou-

nos testemunho do seu quotidiano, da sua vivência, das suas inquietações e das suas 

crenças.” 1 

1 PEREIRA, Gaspar Martins, As Águas do Douro, Edições Afrontamento, 2008. 
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Introdução

o tema

As casas de água são pequenas unidades de apoio 

agrícola localizadas na Região Demarcada do Douro, mais 

especificamente nos Eirados, zona alta da Quinta Santa 

Eufêmia.

Actualmente, estas casas encontram-se em 

desuso. Tiveram, outrora, como função a recolha e o 

armazenamento de águas da chuva, servindo também 

como estruturas de apoio aos trabalhos de vinha.

Encontram-se num estado de degradação progressivo, 

sendo urgente, segundo os proprietários, uma intervenção, 

considerando a necessidade de preservá-las. Perante isto, 

há que pensar na sua recuperação, levantando questões 

quanto ao modo de as habitar.

justificação do tema

Tendo vivido a minha infância nesta região, a presença 

destas pequenas construções na paisagem sempre me 

causou curiosidade. Visitei e percorri estas casas ao longo 

dos anos, assistindo à progressiva degradação. Foram 

deixando de ser utilizadas até que gradualmente o tempo 

as transformou em ruínas.

Hoje, com formação académica em arquitectura, essa 

curiosidade foi transfigurada. As casas de água revelam 

agora potencialidades de transformação em unidades 

habitáveis. 

pesquisa teórica e análise de projectos de arquitectura: 

relativamente a espaços mínimos para habitar 

Na busca de fundamentação e procurando esclarecer as 

questões relacionadas com a viabilidade de transformar as 

casas de água em novos espaços, inicia-se uma pesquisa

teórica e análise de projectos de arquitectura relativos a 

espaços mínimos para habitar.

1 HEIDEGGER, Martin, Construir Habitar Pensar, tradução de Jesús Adrián, La Oficina ediciones, 2015, pág. 13.

Surgiram como referências primordiais Heidegger e a 

cabana na Floresta Negra, Le Corbusier e o Cabanon e 

Thoreau e a casa em Walden Pond.

proposta de projecto de arquitectura para as casas de 

água

Seguiu-se a elaboração do projecto para as casas de água 

que, recuperadas, escapariam ao desgaste do tempo, 

continuando com a sua identidade, muito embora, com 

novo uso e funções. 

Permanecem as casas de água, transformadas embora, 

em adaptação aos novos contextos.

em jeito de conclusão: reflexão a partir das potencialidades 

das casas de água como espaços para habitar

O objectivo deste trabalho não será tanto o projecto final 

das casas de água, mas toda a reflexão em torno de um 

problema concreto, real, que se pretende resolver através 

de uma proposta simultaneamente criativa, fundamentada 

e ajustada ao espaço e ao tempo.

Cruzam-se a investigação teórica e a análise dos projectos 

com as potencialidades das casas de água como espaços 

para habitar. Partindo da problemática do habitar, a 

reabilitação destas casas, garantindo-lhes a permanência, 

visa padrões de conforto actuais, dando-lhes um carácter 

de habitabilidade que antes não possuíam. Conjugam-

se, pois, no lugar dos Eirados, o passado e o presente, o 

construir e o habitar.

“El construir no es solo un medio y una forma para el habitar. 

El construir ya es en sí mismo un habitar” 1
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Habitar

HABITAR

(do Latim habitare)

“Habitar” - ocupar, povoar, estar em, residir

 HABITAR (WOHNEN )

(do Alto-Alemão Antigo buan )

do“buan” - habitar (wohnen ), ficar (bleiben ), ser (sein ), construir (bauen )

Da origem etimológica ao conceito em arquitectura

Significado de Habitar segundo o dicionário da Porto Editora

Significado de Habitar segundo Heidegger em Construir Habitar Pensar
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Habitar

Segundo Juhani Pallasmaa, “o acto de habitar revela as 

origens ontológicas da arquitectura, lida com as dimensões 

primordiais da vida no tempo e no espaço, enquanto se 

transforma o espaço insubstancial num espaço pessoal, 

um lugar, e, em última instância, na própria casa”1.

Nessa perspectiva, a acção de habitar remete para a 

origem da arquitectura, procurando o inicial relacionamento 

de um ser vivo com um dado contexto espacial e 

temporal. Habitar pressupõe alteração de um espaço 

e a sua transformação para uso próprio, conferindo-lhe 

características de quem o altera, neste caso, o homem. 

O espaço que é denominado insubstancial, no sentido de 

que não tem um significado aparente, sendo incorpóreo, 

como resultado dessa ocupação, do homem, passa a 

ter a característica humana. Pela acção de habitar, o 

espaço transforma-se também num lugar, consequência 

da existência e presença de um corpo num espaço. O 

lugar que o homem habita. Esse lugar, em última instância, 

transforma-se na própria casa.

“[...] e igualmente manipularon los objetos que querían 

con toda facilidad con sus manos y sus dedos y, así, 

unos construyeron techumbres (...) en aquellas primitivas 

agrupaciones humanas”2.

Na obra De Architectura, Vitrúvio escreve, no segundo de 

dez livros, um capítulo sobre as comunidades primitivas 

e a origem dos edifícios, a origem da arquitectura. Nessa 

passagem, descreve o que, na sua opinião, foram as 

circunstâncias para que o homem se fixasse num lugar, e 

como esse lugar, por ele transformado, construído por ele 

1 PALLASMAA, Juhani, Habitar, GG, 2016. pág. 7 

2 VITRÚVIO, Marco, De Architectura, tradução de José Domingo, Alianza Forma, Madrid, 1995, 2ºLivro, 1ºCapitulo 

3 SOLÀ-MORALES, Ignasi de, Introducción a la arquitectura Conceptos fundamentales, Edicions UPC, 2001, pág 16 

4 SOLÀ-MORALES, Ignasi de, Introducción a la arquitectura Conceptos fundamentales, Edicions UPC, 2001, pág 16

próprio, pelas suas capacidades cognitivas, forma abrigos, 

fomentando a reunião com outros. 

“El hecho de que la cabaña sea el lugar permanente donde 

se reúnen los seres humanos, alrededor de los hechos 

artificiales primigenios como son el fuego y la palabra, 

llevará a Vitruvio a pensar que la arquitectura nace cuando 

el hecho de habitar se establece en un lugar y con unas 

condiciones artificiales determinadas a través de unos 

conocimientos que denominaríamos arquitectura.”3

Ignasi Solà-Morales refere-se à cabana de Vitrúvio, 

conceito de uma construção primitiva que este autor ilustra 

para explicar o seu pensamento, como o lugar permanente, 

marcado pelo momento em que o homem deixa de ser 

nómada, tendo necessidade de se fixar. Este lugar, segundo 

ele, é o espaço simbólico do relacionamento com os outros, 

onde ao redor do fogo, e através da palavra, da linguagem, 

tem um papel vital para potenciar o encontro, nascendo a 

arquitectura. Habitar significa, por isso, permanecer num 

lugar.

Mais do que a materialidade física da cabana de Vitrúvio, o 

aspecto que importa debater é o espaço - o espaço que é 

transformado pelo homem, para sí próprio, e na relação que 

estabelece com ele está o habitar.

“La casa, como el lugar primordial del habitar, estaría en 

el origen de la arquitectura. Con el tiempo y la evolución 

de las cosas, el arquitecto sería aquel individuo capaz de 

hacer estas casas, consistentes y duraderas, pero también 

significativas, es decir, expresivas de lo típicamente humano 

que se encuentra en las casas.” 4
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Assim, habitar significará permanecer, ocupar um 

lugar, estando na origem da arquitectura essa acção 

de tomar um espaço, apropriando-se dele segundo as 

suas necessidades. A casa representa esse primeiro 

lugar, resultado dessa acção denominada habitar. Com o 

tempo, esse espaço passa a reflectir as necessidades e 

vivências de quem o habita. O espaço apropriado, o lugar 

permanente, ganha, pois, a marca do sujeito.

Há, contudo, que esclarecer de que forma é que o homem 

se relaciona com o mundo, como transforma o seu meio 

e como constrói. E em que medida as construções dos 

lugares, que são arquitectura, se relacionam com o habitar?

Nos anos 50, o filósofo contemporâneo alemão Martin 

Heidegger, a propósito da relação do acto de construir e de 

habitar analisou o significado etimológico da palavra buan 

do alto-alemão antigo (estágio inicial da língua alemã - 

althochdeutsche) 

“O que significa então construir? A palavra do alto-

alemão antigo para construir, buan, significa habitar. Isto 

é: permanecer, ficar. O verdadeiro significado de bauen 

[construir], ou seja, habitar, perdeu-se.”5

Neste sentido, a palavra da língua antiga alemã buan que 

deu origem ao verbo construir (bauen), significa habitar. 

Nesta linha, o acto de habitar e construir estão intimamente 

relacionados e são sempre indissociáveis, estando unidos 

no pensamento. O acto de construir contém, na sua 

essência, o habitar, do mesmo modo que habitar implica 

construir.

Não só construir e habitar partem da mesma palavra buan, 

tendo o mesmo significado – habitar, como a palavra alemã 

bin em português “sou” da 1ª pessoa singular do verbo “ser” 

deriva também de buan. De modo que ao dizer “eu sou”, em 

alemão, “ich bin” também digo “eu habito”.

5 HEIDEGGER, Martin, Construir Habitar Pensar, tradução de Jesús Adrián, La Oficina ediciones, 2015, pág. 15

6 HEIDEGGER, Martin, Construir Habitar Pensar, tradução de Jesús Adrián, La Oficina ediciones, 2015, pág. 15

7 HEIDEGGER, Martin, Construir Habitar Pensar, tradução de Jesús Adrián, La Oficina ediciones, 2015, pág. 47

“Bauen, Buan, bhu, beo coincidem com a nossa palavra 

bin [«sou»] nas variantes de: ich bin [eu sou], du bist [tu és] 

a forma imperativa bis, sei. O que significa então ich bin 

[eu sou]? A antiga palavra bauen, à qual pertence o bin, 

responde: «ich bin», «du bist» quer dizer «eu habito», «tu 

habitas». O modo como tu és e eu sou, a forma como nós 

humanos somos sobre a terra é o buan, o habitar.”6

Construir, habitar, ser, têm origens comuns. 

Deste modo, habitar significa muito mais do que a 

apropriação de um espaço, demonstra o sentido da 

própria existência. Habitar é, assim, um prolongamento da 

existência de quem ocupa um espaço. 

Para Heidegger, a forma como os seres humanos são na 

terra é o habitar. A terra é o espaço comum que o homem 

habita. 

Mais do que o espaço habitado ser uma representação das 

vivências, dos hábitos, é uma prova da própria existência. 

A partir desta análise do habitar, Heidegger reflecte sobre 

a forma de estar no mundo, focando-se na relação que o 

homem tem com o espaço. Por habitar entendia a relação 

do homem com o lugar. Não apenas na permanência num 

lugar, ou na distinção de um lugar privilegiado, não apenas 

na casa, mas nos vários lugares em que se move, e na sua 

ligação com eles.

A permanência de um lugar reflecte um modo de vida que 

não pressupõe apenas um assentamento sedentário. O 

habitar requer uma vinculação a um espaço, uma relação 

coerente entre a vida e o lugar.

“La esencia del construir es el dejar habitar. El rasgo 

esencial del construir consiste en edificar lugares por 

medio de la disposición de sus espacios. Solo si tenemos la 

capacidad de habitar, podemos construir.”7



Figura 2: Fotografia, Digne Meller-Markovicz, A cabana de Heidegger em 1967
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“Este é o meu mundo de trabalho. (...). Falando com rigor nunca contemplo a paisagem, 

experimento as suas mudanças de horário, dia e noite, nas grandes idas e vindas das 

estações.”1

1 HEIDEGGER, Martin, Schöpferische Landschaft: Warum bleiben wir in der Provinz? Aus der Erfahrung des 

Denkens, GA Bd. 13, Frankfurt, 2002.

Heidegger e a cabana



Figura 3: Fotografia, Digne Meller-Markovicz, Heidegger e a cabana, 1967. 
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Heidegger e a cabana

As reflexões de Heidegger sobre o acto de construir e 

habitar, partem e resultam da experiência vivida na sua 

cabana em Todtnauberg.

A cabana é uma pequena casa de madeira na Floresta 

Negra, construída no verão de 1922 para uso sazonal de 

Heidegger, um lugar de retiro rural para escrever e pensar, 

também para a sua família. Encontra-se num vale, a 1.100 

metros de altitude, no limiar da floresta, a um quilómetro de 

distância acima da aldeia Todtnauberg.

A cabana nunca foi a sua residência oficial. Heidegger 

morou em Marburg até 1928, cidade da sua academia, 

depois em Freiburg, onde foi nomeado professor. Uma vez 

em Freiburg, a cerca de 30km de distância da cabana, a 

sua estadia nela começou a ser mais frequente.

Este espaço acabaria por ter para ele maior importância 

que a sua própria casa.

“A cabana foi uma permanente companheira de diálogo 

para Heidegger desde 1922. Nela parecia encontrar-se 

mais em casa, já que era um edifício que lhe proporcionava 

um meio que, segundo ele, ajudava a pensar.”1

A cabana não era um isolamento na natureza, mas antes 

um refúgio solitário de concentração. 

Ao contrário do isolamento, Heidegger não procurava 

separar-se da sociedade e abandonar o mundo. Pretendia, 

na cabana, uma prática alternativa de habitar, próxima 

da natureza, um refúgio dos hábitos e da rotina. A procura 

da introspecção requeria a capacidade de distanciar- 

-se, reflectindo criticamente sobre a vulnerabilidade da 

existência.

1 SHARR, Adam, La cabaña de Heidegger – Un espacio para pensar, GG, 2ª edição, 2015, pág. 15 

2 SHARR, Adam, La cabaña de Heidegger – Un espacio para pensar, GG, 2ª edição, 2015, pág. 68 

A relação que tinha com a cabana era invulgar, considerava 

ter uma intimidade emocional e intelectual com ela, com 

a paisagem em seu redor, com a fauna e flora da floresta, 

sobretudo através da passagem das estações, cujos 

movimentos marcavam a sua existência. Na cabana, 

Heidegger dizia experimentar as forças da natureza, o que o 

incentivava a escrever, ao captar o conteúdo do que vivia e 

procurando traduzir em palavras essa vivência.

A reflexão sobre a existência emergia na envolvência com 

as forças da natureza. 

Acreditava que os seus pensamentos surgiam desse lugar, 

que a filosofia era como uma força natural, uma linguagem 

que brotava dele e da cabana. 

“Nas montanhas, a vida e o refúgio conduziam à filosofia 

como um ofício, a uma rigorosa exploração da necessidade 

humana.”2

O filósofo convida à experimentação de um lugar bem como 

ao acto de meditar sobre a proximidade e a simplicidade 

das coisas. Nesse jogo da experimentação do espaço, 

o homem descobre-se a si mesmo, tornando-se uma 

experiência do próprio ser.  

Apesar de não haver informação sobre a existência ou 

não de um arquitecto como autor da cabana, e sobretudo 

do papel do próprio Heidegger na definição da mesma, 

evidencia-se nela uma forte relação entre o uso e a 

espacialidade. Através da forma como foram ordenados 

e apropriados os espaços surge um forte sentido de 

autenticidade e adivinham-se determinadas práticas de 

habitar.



Figura 4: Planta da cabana de Heidegger
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A cabana de Heidegger (die Hütte), com apenas um piso, 

em relação a uma casa era bastante mais elementar. 

Contudo, o seu tamanho e as diferentes comodidades 

pareciam proporcionar um tipo diferente da experiência de 

habitar.

 

“As condições de habitabilidade, especialmente as de 

aquecimento e luz, influenciavam na experiência na 

cabana.”3 

A disposição dos espaços é muito peculiar. Os diferentes 

compartimentos articulam-se num movimento circular 

cujo centro é o sítio onde se localiza a fonte de calor e 

aquecimento. 

Os espaços abrem-se em função do percurso do sol, e 

encerram-se na ausência dele. 

A cabana está quase exactamente orientada segundo os 

pontos cardeais. As aberturas estão pensadas segundo 

o uso de cada compartimento e da relação com o sol. A 

3 SHARR, Adam, La cabaña de Heidegger – Un espacio para pensar, GG, 2ª edição, 2015, pág. 57 

4 SHARR, Adam, La cabaña de Heidegger – Un espacio para pensar, GG, 2ª edição, 2015, pág. 107 

fachada principal, por onde se acede ao interior, abre-

se para entrar o sol; já no seu oposto, a norte, encerra-se. 

Os compartimentos recebem luz natural em diferentes 

ocasiões do dia, correspondendo às práticas regulares e 

ao uso de cada espaço. Neste caso, a sala de jantar abre-

-se para sul e oeste, garantindo a luz natural nas horas de 

refeição. O quarto fica orientado para sul, onde o sol da 

manhã ilumina o lavatório. Já o estúdio orienta-se para 

nascente, uma vez que Heidegger gostava de trabalhar 

logo de manhã cedo. 

“A cabana põe em manifesto a sua continua tensão: parece 

unida à paisagem; o seu estúdio, a sua cozinha e a sala de 

jantar tinham o uso condensado num lugar onde a vida se 

vive intensamente;“ 4



Figura 5: Fotografia, casa de água do olival das Laceiras
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“A relação do homem com os lugares e, através dos lugares, com os espaços, reside no 

habitar. A relação entre homem e espaço não é nada mais do que o habitar pensado na 

sua essência.”1 

1 HEIDEGGER, Martin, Construir Habitar Pensar, tradução de Jesús Adrián, La Oficina ediciones, 2015, pág 41 



Figura 6: Gravura c/ relevo, Eduardo Chillida, 1994, Título: Construir Habitar Pensar (Homenagem a Heidegger)
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Heidegger: Construir habitar pensar

Construir Habitar Pensar foi o título do ensaio para a 

conferência “Mensch und Raum” (homem e espaço) 

realizada de 4 a 6 de Agosto de 1951 na cidade de 

Darmstadt, na Alemanha, na qual, entre arquitectos, 

urbanistas e engenheiros, esteve também presente e foi 

orador o filósofo Martin Heidegger. 

Num contexto de total devastação e destruição, após a 

Segunda Guerra Mundial, a própria cidade da conferência, 

Darmstadt, seis anos antes fora bombardeada e arrasada 

quase na totalidade, perdendo o seu casco histórico, 

fazendo milhares de vítimas e ficando desalojada mais de 

metade da população. O mesmo panorama repetia-se na 

restante Alemanha.

Tal conferência tinha como objectivo o debate do problema 

urgente da falta de habitações, e a procura de estratégias 

de reconstrução das cidades alemãs. 

Numa palestra onde arquitectos, engenheiros e urbanistas 

procuravam debater medidas concretas de construção, 

onde a necessidade de resposta à habitação era urgente, 

desde o planeamento urbano aos edifícios de habitação, 

a questões de tipologia da habitação, Heidegger inquietou 

a plateia com o seu discurso filosófico, sensibilizando à 

reflexão sobre o significado de habitar. Numa altura em que 

se dava destaque à problemática da habitação, Heidegger 

reforçava a importância de reflectir sobre a essência da 

construção, sobre o próprio habitar. 

 “O verdadeiro problema não seria tanto a falta de 

habitações, mas antes a necessidade de pensar na 

essência da construção em si e fazer frente ao sentimento 

de desenraizamento que parece consumir a sociedade 

ocidental.”1

1 ADRIÁN, Jesús, Habitar el desarraigo, em HEIDEGGER, Martin, Construir Habitar Pensar, tradução de Jesús Adrián, La Oficina ediciones, 2015, pág. 55

2 HEIDEGGER, Martin, Construir Habitar Pensar, tradução de Jesús Adrián, La Oficina ediciones, 2015, pág. 47 

3 ADRIÁN, Jesús, Habitar el desarraigo, em HEIDEGGER, Martin, Construir Habitar Pensar, tradução de Jesús Adrián, La Oficina ediciones, 2015, pág. 56 

O verdadeiro problema não seria a falta de habitações, 

ou questões construtivas e urbanísticas propriamente 

ditas, antes reflectir sobre como gerar habitações para 

a população após a catástrofe. Tratava-se dum tema 

filosófico de grande ambiguidade: como construir no meio 

da destruição. Como gerar lugares que estabeleçam 

circunstâncias que permitam às pessoas criar raízes, se 

vincularem-se e criarem relativamente a eles um sentido 

de pertença? Em relação com os outros e com a natureza, 

contrariando o sentimento de ruptura provocado pelo 

passado de guerra, ainda muito presente.

Neste sentido, manifesta a pertinência que o estudo do 

habitar tem para a acção construir, ao explicar que habitar 

e construir, na sua origem etimológica, significavam ambos 

habitar, revelando a intrínseca relação dos dois conceitos.

“Se habría ganado bastante si habitar y construir se 

convirtieran en algo digno de ser preguntado y, de este 

modo, quedaran como algo digno de ser pensado.”2 

Defendia que o momento depois da catástrofe exigia uma 

mudança, um rasgo na concepção arquitectónica, pois 

jamais se voltaria a viver da mesma maneira e, desse modo, 

construir da mesma maneira, depois da destruição. Desde 

a escala de urbanismo à do edíficio, havia que pensar 

novas formas de habitar mas, mais do que isso, responder 

à questão de como construir para habitar, como habitar o 

inabitável. 

“No es una cuestión de imponer y crear espacios urbanos 

por la fuerza, sino de permitir la creación de lugares 

habitables.”3



Figura 7: Fotografia, Digne Meller-Markovicz, Heidegger na sua cabana;1967

Figura 8: Fotografia, Willy Boesiger, “Baraque de Chantier”, estúdio de Le Corbusier junto ao Cabanon
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Heidegger criticava a arquitectura abstracta, inóspita e 

com falta de carácter humano. Inquietava-o a ausência do 

pensamento sobre os espaços vitais que se criavam, desde 

a casa à cidade.

Refere também a sua cabana na Floresta Negra, 

como exemplo de construção feita de acordo como 

as necessidades duma dada época e características 

adequadas ao clima específico da região. Levantando 

questões sobre a construção, apresenta o exemplo da 

cabana como espaço de habitar do passado, instigando 

à definição de novas formas de habitar, atendendo ao 

presente e às condicionantes de então.

“Pensemos por un momento en una casa rural de la Selva 

Negra que fue construida hace dos siglos por el modo de 

habitar de los campesinos. (...) Ha emplazado la casa en 

la ladera de la montaña que está resguardada del viento, 

mirando hacia el sur, entre los prados y en la cercanía de 

la fuente. Le ha proporcionado el tejado de madera, que 

gracias a la inclinación y longitud adecuadas sostiene 

el peso de la nieve y protege las habitaciones contra las 

tormentas de las largas noches de invierno. (...) Y de esta 

manera ha marcado para las diferentes generaciones 

que viven bajo un mismo techo la huella de su paso por 

el tiempo. Un oficio, que surgió del habitar mismo, ha 

construido la casa. (...) 4

Lugar determinante na sua vida, a cabana potenciou a 

experimentação e uma relação ímpar com o lugar.

“This farmhouse, for him, summarised how building and 

dwelling sustained the making and adaptation of places.”5

4 HEIDEGGER, Martin, Construir Habitar Pensar, tradução de Jesús Adrián, La Oficina ediciones, 2015, pág 47 

5 SHARR, Adam, Heidegger for Architects – Thinkers for Architects , Routledge, 2007, pág. 37 

6 HEIDEGGER, Martin, Construir Habitar Pensar, tradução de Jesús Adrián, La Oficina ediciones, 2015, pág 49 

Construir seria mais do que um acto técnico de 

concretização de um espaço vazio onde o homem habita. 

Construir era inerente e definido pelo modo como se 

habitam os espaços. A forma como se constrói expressa o 

modo como se habita.

Ainda que Heidegger não procurasse explorar o lado 

arquitectónico e impor regras à construção, a sua visão 

é bastante revolucionária. Neste sentido, não referencia 

os mestres arquitectos do Movimento Moderno, seus 

contemporâneos, tais como Le Corbusier, que se 

aproximam do seu pensamento sobre o habitar, e que 

igualmente romperam com a tradição e revolucionaram o 

conceito de habitar.

“Pero por muy dura y penosa, por muy grave y peligrosa que 

sea la falta de viviendas, la auténtica penuria del habitar 

no consiste simplemente en la ausencia de viviendas. La 

auténtica penuria de viviendas es más antigua que las 

guerras mundiales y sus destrucciones, más antigua aún 

que el aumento de la población terrestre y la situación de 

los obreros industriales. La verdadera penuria del habitar 

consiste en el hecho de que los mortales siempre tienen que 

volver a buscar la esencia del habitar, de que tienen que 

aprender primero a habitar. ¿Qué pasaría si el desarraigo 

del hombre consistiera en el hecho de que el hombre 

todavía no medita sobre la propia penuria del habitar como 

la penuria? Sin embargo, apenas el hombre medita sobre 

el desarraigo, este ya no es más una miseria. Pensándolo 

bien y teniéndolo bien en cuenta, el desarraigo es la única 

exhortación que llama a los mortales al habitar.” 6



Figura 9: Fotografia, A mão de Le Corbusier segurando uma figura do Modulor, enquanto o arquitecto olha para a planície de Chandigarh e a serra de Siwalik,1952.
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“O homem ocupa o espaço para o gerir de acordo com as suas necessidades. Ocupa-o 

através dos seus membros: pernas, tronco, braços estendidos ou erguidos. Curva-se 

no seu plexo solar, charneira dos seus movimentos. Mecânica estranhamente simples! 

No entanto, não há outra base de cálculo para o nosso comportamento, para o nosso 

domínio do espaço. Bem sei que a vista pode ter um grande alcance, que a mente pode 

conceber o ilimitado e imaginar o infinito. Mas voltando à nossa conversa: apercebemo-

-nos de que o homem criou, desde os seus primeiros passos, ferramentas capazes de o 

ajudar na prática e, mais do que isso, capaz de o preencher intelectualmente. Inventou os 

sistemas de medição - que se intitulam pé, polegada, côvado, ampan, braço, etc.-, e com 

tais instrumentos (de medida) construiu as suas casas, as suas estradas, as suas pontes, 

os palácios e as suas catedrais. Por definição, pela sua própria origem, estes sistemas 

de medição - côvado, polegada, etc. -, todos eles derivados da estatura humana contêm 

harmonia, uma vez que são governados por leis matemáticas, tal como o são as regras do 

desenvolvimento ou do crescimento das estruturas (plantas, animais, nuvens, etc.)” 1

1 LE CORBUSIER, O Modulor: ensaio sobre uma medida harmónica à escala humana aplicável universalmente à 

arquitectura e à mecânica. Lisboa: Orfeu Negro, 2010, Modulor 2, pág.57-58



Figura 10: Litografia em 9 cores executada no Atelier Mourlot depois da colagem original de Le Corbusier, Le Modulor, 1955
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Le Corbusier: o modulor

Numa reflexão sobre a origem da acção do habitar, surgem 

diferentes questões. Quem habita? O quê? Que relação 

tem o homem com o lugar que ocupa? Com que medidas 

constrói?

A definição de uma medida, ou de uma escala de medidas 

coerentes aplicável à construção e edificação, pela análise 

da natureza, do homem, e através da matemática, tem 

vindo a ser um tema recorrentemente debatido ao longo de 

toda a história da arquitectura.

Já na Antiguidade, uma das características da arquitectura 

era a aplicação de estudos matemáticos de proporções 

e medidas. Essas proporções surgiam da observação da 

natureza, da racionalização dos padrões dos elementos 

naturais, e estiveram na origem do sistema da secção de 

ouro, representado pelo símbolo grego ϕ.

No período romano, Vitrúvio, no seu tratado De Architectura 

descreve os templos comparando-os com as proporções 

do corpo humano. Acreditava num sistema racional da 

composição dos edifícios que envolvesse as proporções 

das partes e do conjunto do corpo humano. 

Fibonacci, matemático italiano medieval ficou conhecido 

por ter descoberto a sequência numérica, conhecida 

por série de Fibonacci, na qual a razão entre os termos se 

aproxima do valor da série de ouro.

Alberti, em De re aedificatoria, aplicou também os conceitos 

de Vitrúvio na procura de sistema lógico de medidas 

aplicado à construção, a harmonia da proporção. Também 

Andrea Palladio, um século mais tarde, se interessou pelo 

mesmo tema, no tratado Quattro libri dell’architettura. 

Considerava que a beleza surgia da correspondência 

harmoniosa da parte e do todo. Tal como Alberti baseava-

se numa lógica de proporções de medidas e figuras 

1 LE CORBUSIER, O Modulor: ensaio sobre uma medida harmónica à escala humana aplicável universalmente à arquitectura e à mecânica. Lisboa: Orfeu 

Negro, 2010, Modulor 2, pág. 48. “O espaço inefável” - L’Espace indicible publicado em L’Architecture d’aujourd’,hui, 1946

geométricas.

No entanto, foi através de Luca Pacioli em 1509, no tratado 

da De divina proportione, que se introduziu o estudo da 

relação entre arquitectura e natureza, associando as 

proporções do corpo humano à secção de ouro. Defendia 

que as dimensões do corpo humano eram manifestação 

divina e partia das proporções respectivas para a 

construção dos edifícios.

Na verdade, na arquitectura, o estudo da proporção 

humana, mais do que uma manifestação estética, 

procurando uma ordem visual, uma relação harmoniosa 

e equilibrada de um conjunto edificado visa uma função: 

atribuir ao espaço as características de quem o habita. 

A expressão estética é disso resultado lógico. O mesmo 

acontece com a coerência de proporções entre a parte e o 

todo da construção. O ponto de partida é a mesma unidade 

de medida, a medida humana.

“Tomar posse do espaço é o primeiro gesto das coisas 

vivas, homens e animais, plantas e nuvens, manifestação 

fundamental de equilíbrio e de permanência. A primeira 

prova da existência de um ente é ocupar espaço. A flor, a 

planta, a árvore e a montanha erguem-se, vivendo num 

determinado meio (...) chamam a atenção pela sua atitude, 

verdadeiramente firme e soberana, é porque (...) provocam 

ressonância em seu redor. Detemo-nos, sensíveis perante 

tal harmonia natural, (...) orquestrando tamanho espaço, e 

apercebemo-nos então de que o que temos diante de nós 

irradia. 

A arquitectura, a escultura e a pintura são especificamente 

dependentes do espaço estão associadas à necessidade 

de o gerar (...). O que aqui quero dizer, essencialmente, é que 

a chave da emoção estética é uma função espacial.”1 



Figura 11: 1ª fita do Modulor de 2.26 m, de Le Corbusier, tamanho real
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Le Corbusier, enquanto um dos arquitectos que mais 

revolucionou o tema do habitação no Movimento Moderno, 

não ficou indiferente à procura dum sistema de medidas 

harmoniosas. 

 “(...) Justifiquei-me: não sou um matemático, mas um artista 

e, ao fim de contas, um poeta. 

Sou (...) um tipo com a cabeça cheia de pensamentos sobre 

proporções, possuído pelo desejo de harmonia, impelido a 

ocupar-se do estudo do espaço, do volume, das relações, 

tudo coisas que, forçosamente, implicam a matemática.”2

O termo usado para o seu sistema de medidas, MODULOR 

(em francês, module + or), vem da junção de dois conceitos:  

módulo, um princípio para a repetição, e ouro, de secção 

de ouro. A definição do Modulor foi desenvolvida em 1948. 

A primeira edição de Le Modulor foi publicada em 1950 e 

cinco anos mais tarde o Modulor 2.

Foi na perspectiva de arquitecto e com uma vasta obra 

construída que se estabeleceram as circunstâncias 

para a invenção do Modulor.  Le Corbusier teve, como 

objectivo do desenvolvimento do Modulor, um sistema 

de dimensionamento e proporção a partir da medida do 

homem, como uma ferramenta de apoio para quem se 

dedica à criação de espaços e objectos que tenham como 

objectivo o uso. 

 “O Modulor é uma gama de medidas; o pé-polegada ou o 

metro são grandezas. São as numerações cifradas (metro, 

pé-polegada, ou qualquer outra em uso) que permitem 

designar os valores ou medidas do Modulor com os meios 

2 LE CORBUSIER, O Modulor: ensaio sobre uma medida harmónica à escala humana aplicável universalmente à arquitectura e à mecânica. Lisboa: Orfeu 

Negro, 2010 (1ªed. 1950), Modulor 2, pág. 29

3 Idem, pág. 203

4 Idem, pág. 81

de utilização corrente(...)”3

O arquitecto pretendia associar uma unidade de medição 

geométrica à medida antropométrica, considerava que, 

em arquitectura, os valores decimais abstractos, como 

um metro, meio metro, chegavam a ser um instrumento 

perigoso no desenho do espaço, uma vez que tais valores 

geométricos, são incapazes de qualificar uma medida na 

definição de um espaço apto a ser habitado. Isto levaria à 

concretização de uma escala útil, que tivesse por base uma 

medida humana e não uma arbitrária. 

“Os números do Modulor são medidas. Isso significa que 

são factos em si, tendo uma corporalidade; são o resultado 

de uma escolha entre uma infinidade de valores. Essas 

medidas, além do mais, dizem respeito aos números e 

contêm as suas virtudes. Mas os objectos a construir, cujas 

dimensões serão determinadas por elas, são, de todos os 

modos, contentores ou prolongamentos do ser humano.”4 

O Modulor é uma medida que exprime uma função, que 

permite na arquitectura uma uniformização dos elementos 

que a compõem com coerência de proporções.

Le Corbusier procurava com o Modulor, conjunto 

proporcional de medidas, equilibrar a composição. As 

medidas estavam relacionadas entre si, com o homem e 

em conformidade com a envolvente. Uma harmonia no 

conjunto. Entendia que essa harmonização correspondia ao 

papel do arquitecto.  

Estes princípios de desenho são pois necessários na 

procura da definição de um espaço.



Figura 12 e 13: Esquissos, Le Corbusier, primeiros esquissos do Cabanon, 30 de dezembro de 1951
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Le Corbusier: Cabanon

Entre os anos 20 e 30, Le Corbusier conheceu a zona 

de Roquebrune-Cap-Martin quando em férias viajava 

à terra natal da mulher, Yvonne. Le Corbusier já tinha 

conhecimento da existência da Villa E.1027 desenhada por 

Eileen Gray e Jean Badovici, (E.1027 - código que combina 

as iniciais de ambos) que foi finalizada em 1929.

Mais tarde, em 1938 (Eileen Gray e o Badovici já separados), 

Badovici convidou Le Corbusier e a sua mulher a passarem 

férias na Villa. Le Corbusier voltou no ano seguinte, altura 

em que fez as pinturas - bastante polémicas, consideradas 

pela própria Eileen Gray como actos de vandalismo - nas 

paredes da Villa.

Nos finais dos anos 40, depois da guerra, Le Corbusier 

regressou a Roquebrune-Cap-Martin e, nessa altura, 

conheceu Thomas Rebutato, reformado que abriu o seu 

modesto café-restaurante ”Étoile de Mer”, apenas uns 

metros acima da Villa E.1027. Le Corbusier foi um dos 

primeiros clientes do “Étoile de Mer” e rapidamente se 

tornou um cliente habitual e amigo da família Rebutato. 

Anos mais tarde, o filho de Thomas tornou-se também 

arquitecto e veio a trabalhar com Le Corbusier. 

A amizade entre Le Corbusier e Thomas Rebutato levam a 

um acordo: o arquitecto ficaria com uma parte do terreno 

para ele construir um espaço destinado a uso sazonal, e, 

como contrapartida, faria o projecto para um conjunto de 

unidades camping para Rebutato.

1 LE CORBUSIER, O Modulor: ensaio sobre uma medida harmónica à escala humana aplicável universalmente à arquitectura e à mecânica. Lisboa: Orfeu 

Negro, 2010 (1ªed. 1950), Modulor 2, pág 268.

“Le 30 Décembre 1951, sur un coin de table, dans un petit 

casse-croûte de la Côte d’Azur, j’ai dessiné pour en faire 

cadeau à ma femme, pour son anniversaire, les plans 

d’un «cabanon» que je construisis l’année suivante sur un 

bout de rocher battu par les flots. Ces plans (les miens) ont 

été fais en trois quarts d’heure. Ils sont définitifs: rien s’à 

changé; le cabanon a été réalisé sur la mise au propre de 

ces dessins. Grâce au modulor, la sécurité de la démarche 

fut totale.”1 

Le Corbusier tinha 64 anos na altura em que fez os primeiros 

esquissos do Cabanon, no restaurante de Thomas 

Rebutato. Ainda que um simples conjunto de intenções 

gráficas com alguns apontamentos e medidas, nestes 

desenhos estão definidos todos os elementos necessários 

para a execução da cabana e correspondem, com rigor, 

ao que foi construído. Tudo isso em três quartos de hora. 

Segundo o próprio arquitecto, essa rapidez de resposta foi 

viável graças ao instrumento de trabalho, o modulor, que 

está presente em todas as medidas utilizadas. Obviamente 

que isto só foi possível com a bagagem acumulada em 

quatro décadas de experiência.



Figura 14: Desenho, Stephanie Bunt e Peter Flueckiger, Corte pelo Terreno, mar, E.1027, Cabanon, e linhas férreas
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Figura 15: Desenho, Stephanie Bunt e Peter Flueckiger, Planta do Terreno

1 Villa E.1027       2 Unidades de Campismo       3 Restaurante L’Étoile de Mer        4 Cabanon        5 Baraque de Chantier



Figura 16: Fotografia, Hughes Bigo, Petit Cabanon
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O Cabanon revela a experimentação do modulor, estando 

em cada uma das suas componentes presentes as 

medidas das duas escalas, vermelha e azul, do modulor. 

Esta medida antropométrica vinha sendo desenvolvida 

por Le Corbusier e publicada três anos antes. Aplicou-a 

desde então em várias das suas obras, como a Unidade de 

Habitação de Marselha. No Cabanon levou a experiência 

ao expoente máximo de simplificação do espaço. 

Para uso próprio e de sua mulher, fez um exercício de 

experimentação de habitar mínimo, com a garantia de 

satisfação das necessidades básicas.

O contexto actual do Cabanon está bastante alterado. 

Contudo, permanece praticamente imperceptível na 

paisagem, visto que está submerso na densa vegetação 

mediterrânica, assumindo um intencional anonimato. 

O panorama da colina de Roquebrune-Cap-Martin em que 

se insere é marcado pela individualidade da “Villa Blanche”, 

nome pelo qual ficou conhecida a casa de Eillen Gray e 

Jean Badovici. 

O Cabanon foi construído em 1952, contíguo ao café de 

Thomas Rebutato, tendo sido feito inclusivamente um 

rasgo, um acesso entre ambos os espaços. Uma porta 

entre o restaurante e o Cabanon (ligava inicialmente ao 

compartimento do quarto de Rebutato ao Cabanon). 

Do ponto de vista da implantação e da volumetria, 

a intenção de prolongar o alinhamento existente do 

restaurante poderá ter sido motivada por questões 

relacionadas com o pedido de licença de construção: 

o procedimento poderia ser facilitado se a construção 

pudesse ser interpretada como uma extensão do 

restaurante.

  

2 PRELORENZO, Claude, Interiors exteriors, in ALISON, Filippo, Le Corbusier. Ĺ interno del Cabanon. Le Corbusier 1952 – Cassina 2006, Cassina-Electa, Milano, 

2006, pág. 50.

Não obstante, as características do terreno terão 

determinado também a implantação, um estreito terraço 

limitado por um talude num dos lados e, pelo outro lado, 

uma íngreme encosta. 

A enorme árvore no meio do terraço, uma alfarrobeira, 

teve um papel vital na definição, quer do Cabanon, quer do 

próprio espaço circundante. Esta árvore de folha perene, 

típica da região mediterrânica, (em francês, caroubier), 

acabou por ter uma presença forte naquele terraço. A copa 

abrigava o Cabanon do calor, do sol permitindo desfrutar do 

espaço exterior pela sua sombra. 

Actualmente devido a uma trovoada que a danificou há 

anos a árvore está bastante diminuída.

O nome científico de alfarrobeira, Ceratonia síliqua, vem 

da combinação do grego kerátion e do latim síliqua ambos 

referentes ao fruto e semente da alfarroba. A medida do 

quilate vem da semente da alfarroba.

“(…) as Le Corbusier certainly was well aware that the seed 

of the carob is a mathematically exact natural product, 

whose weight, invariable, was the origin of the unit of 

measurement for jewellery known as the carat. Living in the 

shade of such a union of nature and measurement must 

have suited Le Corbusier perfectly, who held the rationality 

of nature dear to his heart, (…)”2 



Figura 17: Fotografia, Cabanon montado no estudio de Charles Barberis, Ajaccio, Córsega

Figura 18: Desenho, Stephanie Bunt e Peter Flueckiger, Planta da costa de Roquebrune-Cap-Martin 

1  Estação ferroviária de Roquebrune-Cap-Martin              2  Cabanon            3  Campa de Le Corbusier e Yvonne Gallis
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O Cabanon é uma obra de grandes contradições.

Ainda que o edificado esteja muito determinado pelas 

circunstâncias do lugar, construtivamente foi executado 

como um protótipo móvel.

Do ponto de vista construtivo, o Cabanon foi executado 

em madeira, pré-fabricado, e previamente montado na 

cidade de Ajácio, na ilha francesa de Córsega, na oficina 

do carpinteiro Charles Barberis, com quem Le Corbusier 

já trabalhara na Unidade de Marselha. Na ilha de Córsega 

foi desmontado em peças, enviado num barco até 

Roquebrune-Cap-Martin e da estação transportado de 

comboio até à localização final onde foi descarregado da 

linha férrea. 

Combina diferentes métodos, tradicionais e modernos, 

artesanal e pré-fabricação, e materiais construtivos desde 

a madeira do exterior ao contraplacado de madeira do 

interior, tudo evidenciando a grande complexidade de 

intenções e soluções envolvidas no projecto.

No quinto volume da obra completa de Le Corbusier na 

descrição do Cabanon, este menciona: 

“O exterior e a cobertura são independentes do problema 

colocado aqui.”3 

Ao ser uma parte integrante do projecto, várias são as 

dúvidas que suscitam a escolha da materialidade da 

fachada, sobretudo quando comparada com a linguagem 

do interior do Cabanon. Outra contradição desta obra é a 

relação do exterior / interior.

3  LE CORBUSIER, JEANNERET, Pierre, Œuvre Complète (publiée par W. Boesiger et O. Stonorov). Zurich: Les Editions d‘Architecture, 1965.

4  ALISON, Filippo, Spirituality and Poetics, in ALISON, Filippo, op. cit., pág. 19–28.

5  CHIAMBRETTO, Bruno, Le Corbusier à Cap-Martin, Marseille, Parenthèses, 1987, pág 7.

6  LE CORBUSIER, Precisions on the present state of architecture and city planning, Parkbooks, edição de 2015 (1ª edição 1930), pág. 88.

Ainda que, do lado de fora o Cabanon pareça uma cabana 

comum, anónima, com um revestimento tosco de troncos 

de madeira de pinho, o interior revela-se com um forte 

carácter pessoal, colorido e confortável, revestido quase 

na sua totalidade por uma camada de contraplacado de 

madeira, o chão pintado de amarelo vibrante, e o tecto com 

painéis em branco, vermelho, azul e verde.

“But what is lacking in the exterior is made up for abundantly 

in the interior with its surprising attentions to the art of 

living.”4

Na verdade, foram vários os factores que contribuíram para 

a definição do Cabanon.

“Là, réminiscences du voyage d’Orient, réflexions sur 

l’habitat minimal, mise en oeuvre d’outils, de projets 

sophistiqués, expériences à la lisière de l’autoconstruction, 

évocations de particularismes locaux et généralisations sur 

des modèles spatiaux, entretiennent des rapports inédits 

qui méritent d’être évalues.”5 

A viagem que Le Corbusier fez em 1907 ao mosteiro 

cartusiano de Ema, perto de Florença, às celas dos 

monges; foi uma das experiências que potenciaram a 

concretização do Cabanon. Outra terá sido a viagem no 

navio S.S. Massilia de Bordéus a Buenos Aires, em 1929, 

quando foi convidado a dar aulas, e quando escreveu a 

obra Precisions:

“A man is happy, carries on all the functions of domestic 

life, sleeps washes himself, writes, reads, invites his friends, 

whitin 15 square meters”6 



Figura 19: Composição de fotografias da maquete do Cabanon, exterior

Figura 20: Composição de fotografias da maquete do Cabanon, interior 
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Figura 21: Desenho, Stephanie Bunt e Peter Flueckiger, Corte pelo Cabanon

Figura 22: Desenho, Stephanie Bunt e Peter Flueckiger, Alçado sudoeste do Cabanon
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Em qualquer dos casos o Cabanon é um exercício de 

redução aos mínimos essenciais, a depuração ao máximo 

das práticas do habitar. Le Corbusier revelava um grande 

interesse pelo tema do espaço mínimo para viver, o 

Existenzminimum, e o Cabanon funcionou como um espaço 

de experimentação.

“What I call searching for the dwelling unit at human 

scale means forgetting all existing houses, (...) all habits or 

traditions. Is to study pitilessly the new conditions in which 

our existence goes on. It is to dare to analyse and to draw 

conclusions.”7

A questão da habitação mínima, uma unidade habitável à 

escala humana, foi um tema recorrente em Le Corbusier. As 

próprias dimensões do Cabanon o revelam.

Foi projectado aplicando as medidas de ambas as escalas 

do modulor. 

Em termos de organização do espaço, é marcado por 

uma separação em duas partes: a zona de acesso, um 

estreito corredor de 70x366 cm, que marca a transição 

do espaço exterior para o interior, com um bengaleiro, e 

adapta gradualmente a passagem para a área habitável, 

espaço também de passagem privativa ao café; e o espaço 

habitável, de 366 x 366 cm por 226 cm de altura, de planta 

livre onde se articulam as diversas funções.

Le Corbusier consolidou o conceito de uma unidade 

habitável de 14m2 por pessoa, sendo esta área significativa 

nas suas obras. 

7 LE CORBUSIER, Precisions on the present state of architecture and city planning, Parkbooks, edição de 2015 (1ª edição 1930), pág. 103. 

8 ALISON, Filippo, Spirituality and Poetics, in ALISON, Filippo, op. cit., pág. 19–28.

9 RAMPELLO, Davide, Introduction, in ALISON, Filippo, op. cit., pág. 12.

No Cabanon, não só as medidas estão na escala do 

Modulor: 226 cm é a medida do homem com o braço 

esticado, por exemplo; como a soma da área habitável, 

de 366 cm x 366 cm, à do corredor, de 70 x 366 cm, é 

exactamente 14m2. 

“Revealing a rich, logical and harmonious composition 

of meaningful solutions, even though of the modest 

dimensions, the construction shows first and foremost 

that the problem of a dwelling-place implies the study of 

choices of significant values rather than dazzling and/

or representative details. As far as the materials used 

are concerned, the choice was clearly governed by their 

suitability for ensuring solace to that complex mess of 

material and immaterial demands that comprise our daily 

life.”8 

O espaço interior é organizado através da distribuição 

harmoniosa e lógica de um conjunto de peças de mobiliário 

que evidenciam as diferentes práticas de habitar. 

Foi projectado como um espaço de retiro para férias, 

de pequenas dimensões, com o objectivo de cumprir as 

funções necessárias e básicas:

“(...) everything necessary for rest and work, with no element 

other than the essential, but also with all that superfluous 

that is indispensable to the happiness of man.”9

 



Figura 23: Desenho, Stephanie Bunt e Peter Flueckiger, planta do Cabanon

Figura 24: Desenho, Stephanie Bunt e Peter Flueckiger, corte

1 Entrada     2 Porta que liga ao restaurante L’Étoile de Mer      3 Bengaleiro      4 Entrada no espaço habitável 

5 Sanita      6 Guarda-roupa     7 cama      8 mesa cabeceira      9 arbre sanitaire 

10 mesa     11 estante baixa     12 prateleira      13 janelas     14 respiradouros
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As peças de mobiliário, que garantem a organização do 

espaço, são sobretudo em madeira não tratada, algumas 

desenhadas por Le Corbusier, propositadamente para 

ali, outras adaptadas de outros projectos, havendo ainda 

peças que reutilizou. São incorporadas simultaneamente 

peças standard, embora produzidas artesanalmente, 

e reutilizados objectos dadaístas como peças de arte, 

adaptando-os e atribuindo-lhes uma nova utilidade.

“Furniture is

Tables for working at and eating

Chairs for eating and working

Armchairs of different shapes for resting in different ways

And cabinets for storing the object we use.”10 

A 19 de Outubro de 1929, Le Corbusier dava uma aula para 

os Friends of Arts com o tema “The undertaking of furniture” 

De certa forma os mesmos princípios de funcionalidade e 

simplicidade ele aplica anos mais tarde na composição do 

espaço e na escolha das peças de mobiliário do Cabanon.

 

Integra duas camas individuais com gavetões para 

arrumação, separadas por uma mesa de cabeceira móvel, 

que se adaptam para sofá durante o dia.

A iluminação artificial do interior do Cabanon é feita por 

dois candeeiros de leitura de parede em chapa de aço 

junto a uma das camas e à mesa de cabeceira e outro 

junto de uma das janelas. São reguláveis, têm uma viseira 

que permite alternar a iluminação directa de um livro, por 

exemplo, ou do quarto, quando as viseiras estão viradas 

para cima.  

10 LE CORBUSIER, Precisions on the present state of architecture and city planning, Parkbooks, edição de 2015 (1ª edição 1930), pág. 108.

11 RUEGG, Arthur, The equipment, in ALISON, Filippo, op. cit.,pág.60.

12 RUEGG, Arthur, The equipment, in ALISON, Filippo, op. cit.,pág.60.

Para arrumação, há um bengaleiro no corredor de acesso, 

um conjunto de puxadores escultóricos de madeira que 

tinha vindo a desenvolver na Unidade de Marselha, “a work 

of art and an object of utility at the same time”11; ainda um 

guarda-roupa, que se baseia no design que Charlotte 

Perriand e Pierre Jeanneret comercializaram em 1946 e em 

1952, com uma parte para cabides, e com gavetas; e ainda 

uma zona de arrumação elevada, aproveitando o espaço 

entre o revestimento do tecto e a cobertura.

Os Tabourets (existem duas variantes de tamanho 

desenhadas por Le Corbusier), serviam originalmente 

como caixas que permitiam o fácil transporte e arrumação 

de pequenos objectos como pinceis e tintas, por exemplo, 

como eram usados também como bancos - quer no 

Cabanon quer no espaço de trabalho que constrói anos 

mais tarde junto do Cabanon, e como escadotes para 

aceder à zona de arrumos superior.

O “arbre sanitaire” é uma peça vertical que já aparecia 

nos primeiros desenhos de Le Corbusier, que articula 

arrumação para ambos os lados com a fixação do lavatório 

sueco. 

“Le Corbusier increasingly concentrated on elementary, 

archetypal objects in his later years, he also moved further 

away from the elegant refinement of his earlier bathroom 

fixtures and closer to the “crude" behavioural norms of 

primitive men.”12



Figura 25: Fotografia, visita ao cabanon, 9 de Maio de 2017

Figura 26: Fotografia, 9 de Maio de 2017

Figura 27: Fotografia, 9 de Maio de 2017
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Existe ainda uma estante para livros, junto das janelas, e um 

pequeno móvel de apoio junto da cabeceira da cama que 

separa a zona da sanita.

A mesa é o único elemento de excepção às formas 

ortogonais dos móveis no interior do Cabanon. A mesa para 

além de ser um elemento de excepção, o seu revestimento 

é feito com um desenho que resulta do corte vertical de 

madeira de nogueira, resultando uma espécie de mosaico, 

uma obra de arte.

“(…) arranging a work-table in the best way for reflection, 

meditation, to be able to draw and design without being 

distracted by things from outside; accommodating the usual 

articles for one’s own personal toilet; providing suitable 

furniture for holding clothes and household linen, seeing to 

everything, with an eye to necessity and pleasure to the eye, 

with his aesthetic taste - all this in an area of no more than 

15 square metres.”13 

Existem três respiradouros: dois rasgos verticais estreitos e 

uma abertura horizontal baixa especificamente localizada 

à altura de uma pessoa deitada. As três aberturas são 

dispostas de modo a garantir uma ventilação e arejamento 

suficientes, tendo uma tela de proteção mosquiteira, e com 

uma portada pivotante.

As duas outras aberturas, duas janelas quadradas, são 

dispostas estrategicamente com o exterior. Uma abre-se 

para o enorme tronco da alfarrobeira, e a outra na direcção 

de Menton e a costa do Mónaco.

13 ALISON, Filippo, Spirituality and Poetics, in ALISON, Filippo, op. cit., pág. 19–28.

14 ALISON, Filippo, Spirituality and Poetics, in ALISON, Filippo, op. cit., pág. 19–28.

As portadas, além de cumprirem o propósito de 

encerramento e controlo de luz, têm a particularidade de 

ser bipartidas, tendo numa das folhas, pelo lado interior 

uma pintura e um espelho. Esses espelhos, um dos quais 

junto do lavatório, apesar de necessários, desempenham 

também um papel fundamental na ampliação do espaço 

do interior, pelas vistas reflectidas do exterior, de acordo 

com o ângulo de abertura. E vice-versa. Pela imensidão 

do exterior, através das portadas é-se surpreendido pelo 

espaço interior tão contrastante.

A extensão do espaço reduzido através daquele espelho 

da portada para o exterior, de uma forma tão poética, 

emoldura a paisagem, elogiando-a e permitindo saboreá- 

-la aos bocados, conforme alguém se movimenta no 

espaço ou conforme o ângulo de abertura da portada. 

Um espaço desenhado por Le Corbusier, e para si próprio, 

como se a interioridade do espaço fosse o interior da sua 

mente...

“If architecture is, as vocation, the construction of space 

for man to live in, in accordance with his conscience, in Le 

Corbusier’s imagination the mirror provides and frames 

miniature views of the coastline to line the interior of the 

Cabanon - therefore the interior of the person within.

The specularity of the shutter makes a cell - perhaps 

the most important of the constructed dwelling - of the 

emotional expression of the designer in the progress 

from contemplation to participation by means of the act 

consented only to the art of architecture of condensing the 

immensity on the soul, the world outside, within the micro-

space inhabited by man.”14 



Figura 28: Desenho, Le Corbusier, Correspondência desde o Cabanon, datado de 31 de Agosto de 1955

Figura 29: Fotografia panorâmica, 9 de Maio de 2017
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Neste espaço, contudo não existia cozinha. Na verdade, 

não era uma peça fundamental visto que tinha o café- 

-restaurante ”Étoile de Mer”a uma porta de distância.

“Not having to bother with kitchen paraphernalia inside le 

Cabanon, by ingeniously outsourcing the more mundane 

tasks of daily living, kept the Modulor living pure.”15

De qualquer forma, tal como escreveu sobre a experiência 

na cabine do navio para Buenos Aires em 1929: 

“Food? I’m not concerned by it.”16

Uma cozinha para ele e para a mulher exigiria mais espaço, 

implicava vários tipos de máquinas, esforço desnecessário 

para a experiência que pretendia do Cabanon.

“It is thus reminiscent of a life close to nature that embodies 

spartan, simple essential values. It is to this ideal - and 

in a more general sense, to the connection of art and 

nature - that the equipment of Le Corbusier’s chambre de 

villégiature seems to be committed.”17

15 FLUECKIGER, Urs Peter, How much house? Thoreau, Le Corbusier and the Sustainable Cabin, Birkhäuser, 2016, pág. 50.

16 LE CORBUSIER, Precisions on the present state of architecture and city planning, Parkbooks, edição de 2015 (1ª edição 1930), pág. 88.

17 RUEGG, Arthur, The equipment, in ALISON, Filippo, op. cit.,pág.60.

18 GANS, Deborah, The Le Corbusier Guide, Princeton Architectural Press, Princeton, 1987, pág. 94.

19 LE CORBUSIER, O Modulor: ensaio sobre uma medida harmónica à escala humana aplicável universalmente à arquitectura e à mecânica. Lisboa: Orfeu 

Negro, 2010 (1ªed. 1950), Modulor 2, pág. 126

Em 1954, dois anos após a conclusão do Cabanon, Le 

Corbusier constrói um pequeno estúdio, “La Baraque de 

Chantier”, como lhe chamava, desta feita para trabalhar, 

escrever e desenhar. Os dois pequenos edifícios eram muito 

próximos, ligados por um caminho.

“(...) the volumes of the sheds have identical relations to the 

cliff, with their roofs slanting up and towards the sea.”18

Em coerência com as ideias nele aplicadas, a experiência 

do Cabanon serve de premissa para o projecto das cinco 

unidades de campismo para Robert Rebutato. 

“A 29 de agosto de 1954, a experiência renova-se: em meia 

hora elaborei, para Robert (...) os desenhos definitivos de 

cinco “unidades de campismo” para alugar (226 x 366 cm), 

que ofereciam, tanto em volume como em distribuição, os 

recursos do conforto de um camarote de luxo a bordo de 

um navio. Em meia hora.” 19

Figura 30: Fotografia panorâmica, 9 de Maio de 2017



Figura 31: Desenho, Maisons de vacances 3,66 x 3,66, Roquebrune-Cap-Martin, França, 1956,
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Nesta frase, quando se refere ao camarote de luxo refere-

se mais uma vez ao espaço de 15m2 da viagem em 1929.

Foram várias as propostas feitas por Le Corbusier para 

Robert, inclusivamente tinha vindo a desenvolver um 

projecto de grande envergadura chamado “Roq”, contudo 

salienta-se um dos estudos. Em 1956 o Cabanon torna-se 

assim o protótipo, o modelo de repetição para o desenho 

destas unidades.

Evidencia de modo significativo a atitude de Le Corbusier 

em relação ao tema da habitação, nomeadamente pela 

escala reduzida e individual, sendo mais do que uma 

simples cabana de retiro na Natureza, uma reflexão sobre a 

própria arquitectura, deixando transparecer a mente do seu 

autor. 

O Cabanon acaba por ser um manifesto, não só pelas suas 

dimensões reduzidas, que revelam ser suficientes para 

habitar, como pelo princípio de desenho a partir da escala 

humana, aplicando o modulor. 

O Cabanon apesar da sua pequenez, revela grande 

complexidade, dado ao envolvimento do próprio Le 

Corbusier em torno do objecto construído, conferindo-lhe 

um forte sentido de identidade.

 “Lo que es importante en esta vivienda esencial, es la 

jerarquía de los espacios, las prioridades otorgadas 

a las funciones que se consideran imprescindibles, la 

importancia concedida a las visiones del paisaje exterior 

a través de ventanas (...) y también la confianza en que 

el orden numérico de las medidas de las distintas partes 

conseguirá una cierta armonía formal más allá de las 

20 SOLÀ-MORALES, Ignasi de: Introducción a la arquitectura Conceptos fundamentales, Edições UPC, 2001, pág. 22.

prosaicas funciones a las que el proyecto otorga atención.”20

A própria materialidade da edificação é também um 

manifesto, sendo uma solução em madeira pré-feita e de 

rápida construção.

Também se destaca a organização harmónica de 

diferentes funções numa espiral pela utilização e 

movimento num único espaço, assemelhando-se ao 

movimento de um búzio ou de uma casca de caracol. 

Le Corbusier colecionava búzios, conchas, pedras e 

inclusivamente ossos, e era fascinado pela geometria do 

búzio.

Segundo W. Curtis, Le Corbusier tornou-se num “noble 

savage”, tinha gosto pelo arcaico, e de certa forma a sua 

vivência no Cabanon poderia ser uma interpretação do 

neolítico, pela forma de vida simples e básica, exprimindo 

através da arte, a sua vivência da cabana. As pinturas eram 

muitas vezes feitas com as próprias mãos na parede como 

se de pinturas nas cavernas se tratasse.

Em síntese para Le Corbusier, uma das necessidades 

fundamentais do homem seria a do retiro e conexão simples 

e espiritual com a natureza.

O Cabanon traduz exemplarmente uma forma peculiar 

de habitar, de criação de espaços, expressão da alma do 

poeta, do artista, que é afinal, o arquitecto.



Figura 32: Fotografia, Denny Mingus, Sustainable Cabin leaving Lubbock for Crowell Texas

Figura 33: Fotografia, Denny Mingus, View to Northeast, Sustainable Cabin
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How much house does the man need?

"De quanta casa precisa o homem?” é a questão que serve 

de ponto de partida para a construção do livro “How much 

house?” de Urs Peter Flueckiger. 

Reflectindo sobre o espaço mínimo, o espaço de que 

precisamos para viver, e a relação com a natureza, Peter 

Flueckiger analisa duas obras concretas: a casa do 

filósofo americano Thoreau, construída por ele próprio 

em Walden Pond em 1845; e o Cabanon de Le Corbusier 

construído em 1952. Inspirado nestes dois exemplos, o 

arquitecto e professor na Texas Tech University constrói, 

em conjunto com os seus alunos, uma cabine ecológica e 

economicamente sustentável. Naquela obra analisa os três 

projectos em simultâneo, relacionando-os, contribuindo, 

assim, para a reflexão da problemática da habitação.

Começa por uma análise crítica à sociedade americana 

actual, ao consumismo e à dependência de bens 

supérfluos, pondo em destaque as transformações da 

casa americana e o sobredimensionamento dos espaços. 

Segundo ele, desde 1950 até 2007, a área média das casas 

americanas duplicou, ao mesmo tempo que o número de 

pessoas a morar nelas diminuiu. 

“We have to stuff the stuff somewhere”1 

Entende que, ao consumir demasiado, as pessoas 

dependem de mais espaço para arrumação nas suas 

casas. Muitas vezes, na realidade americana, as garagens 

já não servem para estacionar os carros, mas antes para 

arrumar todo o tipo de coisas que não são essenciais nem 

imprescindíveis.

1 FLUECKIGER, Urs Peter, How much house? Thoreau, Le Corbusier and the Sustainable Cabin, Birkhäuser, 2016, pág. 13 

2 FLUECKIGER, Urs Peter, How much house? Thoreau, Le Corbusier and the Sustainable Cabin, Birkhäuser, 2016, pág. 13 

3 FLUECKIGER, Urs Peter, How much house? Thoreau, Le Corbusier and the Sustainable Cabin, Birkhäuser, 2016, pág. 16

 “Over time, whether by accident or not, we transform our 

garages into storage facilities, a modern-day limbo.”2

Inclusivamente desde a década de 60, nos Estados Unidos 

da América surgiram as Self-storage, também conhecidas 

como storage-units, unidades de arrumação privadas 

motivadas pela falta de espaço para arrumação de tralhas 

nas casas. 

“Both Thoreau’s and le Corbusier’s minimal dwelling can 

fit into the double garage of an average American home 

today.”3 

Um outro tema abordado na obra é o medo como as 

tecnologias digitais e formas de comunicação determinam 

novas formas de habitar e mudam a percepção do espaço, 

tornando possível trabalhar a partir de casa ou em qualquer 

local remoto. 

Perante a sociedade actual, espaços de refúgio como o 

Cabanon ou a casa do Thoreau, representam espaços 

mínimos e essenciais que possibilitam desconectar do dia-

a-dia. Mais do que um espaço físico, propriamente dito, a 

cabine de refúgio é uma metáfora do espaço mental de 

distanciamento face à rotina.

A construção da cabine sustentável representa um

incentivo à experiência de existência simples, um espaço 

que contribua como em Thoreau e Le Corbusier, para um 

convite à reflexão: “De quanta casa precisa o Homem?”



Figura 34: Esquisso, Le Corbusier, Architecture in everything, city planning in everything, 3ª aula na Faculty of Exact Sciences, 8 de Outubro de 1929.



60 l 61Habitar l How much house does the man need?

“Both had a lifelong preoccupation with minimal living, 

Thoreau in a more philosophically ecological way, Le 

Corbusier more spatially, applying and testing his modulor 

measuring system on his cabin.”4

Quer Thoreau, quer Le Corbusier, não tinham como 

objectivo refugiarem-se da sociedade e terem uma 

experiência solitária. Pelo contrário, ambos conviviam com 

outras pessoas nesses lugares e, sobretudo, reflectiam 

sobre a sociedade, procurando dar respostas a questões 

relacionadas com o habitar, através da própria experiência. 

As vivências que tiveram naqueles espaços vitais foram 

tomadas públicas e terão contribuído para ulteriores 

reflexões.

4 FLUECKIGER, Urs Peter, How much house? Thoreau, Le Corbusier and the Sustainable Cabin, Birkhäuser, 2016, pág. 17

5 FLUECKIGER, Urs Peter, How much house? Thoreau, Le Corbusier and the Sustainable Cabin, Birkhäuser, 2016, pág. 17

6 LE CORBUSIER, Precisions on the present state of architecture and city planning, Parkbooks, 2015 (1ª edição 1930), pág. 80 

“Today’s minimalism in architecture is not necessarily small 

or simple, rather, it's the appearance which is minimal, 

often behind its minimal appearance a complex technology 

is hidden. Modern, minimalist as mask. Contemporary 

minimalism architecture is minimal in its appearance, 

while Thoreau’s and Le Corbusier’s example are minimal in 

appearance but maximal in substance.”5

“Thus simplicity is not poverty, but simplicity is a choice, a 

discrimination, a crystallization having purity itself for object. 

Simplicity is a concentrate.”6



Figura 35: Desenho, Stephanie Bunt e Peter Flueckiger, axonometria explodida do Cabanon
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Figura 36: Desenho, Stephanie Bunt e Peter Flueckiger, axonometria explodida da casa de Thoreau



Figura 37: Desenho, Levantamento feito por Thoreau, caneta sobre papel, Walden Pond,1846

Figura 38: Desenho, Stephanie Bunt e Peter Flueckiger, Corte pelo terreno e casa de Thoreau
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Thoreau e a casa em Walden Pond

Henry David Thoreau foi um escritor americano que 

viveu numa época de grandes transformações sociais e 

tecnológicas, a era da Revolução industrial. 

A 4 de Julho de 1845, Thoreau mudou-se para Walden 

Pond, na altura um terreno de um amigo, Ralph Waldo 

Emerson, localizado em Concord em Massachusetts, onde 

o próprio Thoreau construiu uma casa junto do lago, e, onde 

passou dois anos, dois meses e dois dias.

Nessa casa procurou experimentar uma vida mais simples. 

Não procurou uma experiência de vivência primitiva, mas 

uma vida de existência simples que esperava poder ser 

aplicada em sociedade.

Durante a sua estadia levou uma vida vulgar, trabalhava, 

escrevendo, registava a sua vivência, plantava para o seu 

sustento, recebia visitas, deslocava-se a Concord (cidade 

mais próxima) e levava uma vida sustentável. Realizou um 

levantamento bastante rigoroso do lago de Walden Pond, o 

primeiro alguma vez feito. No inverno, quando o lago estava 

congelado, mediu a sua profundidade, em vários pontos, e 

implantando com rigor a sua casa. 

Quando se referia a essa construção, não a designava  

como uma cabine ou cabana, mas como casa. Apesar 

do tamanho ser reduzido, cerca de 14m2 (13,935 m2 =150 

square feet) procurou aplicar a mesma construção em 

timber-frame, característica das construções da mesma 

época mas em casas em maior escala. 

1 THOREAU, Henry David, Walden, Macmillan Collector’s Library, 2016, capítulo I - Economy

Na obra Walden, ou Life in the Woods, que escreveu sobre a 

experiência em Walden Pond, num dos capítulos, Economy, 

descreve com bastante precisão todos os materiais que 

usou para a casa, bem como quanto custou a totalidade da 

construção. Nesta lista, não estavam incluídos a pedra, a 

madeira e a areia, que adquiriu sem custo.

“I have thus a tight shingled and plastered house, ten feet 

wide by fifteen long, and eight-feet posts, with a garret and 

a closet, a large window on each side, two trap-doors, one 

door at the end, and a brick fireplace opposite. The exact 

cost of my house, paying the usual price for such materials 

as I used, but not counting the work, all of which was done 

by myself, was as follows ; and I give the details because 

very few are able to tell exactly what their houses cost, and 

fewer still, if any, the separate cost of the various materials 

which compose them:”1

Boards, $8. 035 Mostly shanty boards.
Refuse shingles for roof and sides, 4. 00
Laths, 1. 25
Two second-hand windows with glass, 2. 43
One thousand old brick, 4. 00
Two casks of lime, 2. 40 That was high
Hair, 0. 31 More than I needed
Mantle-tree iron, 0 .15
Nails, 3. 90
Hinges and screws, 0. 14
Latch, 0. 10
Chalk, 0. 01
Transportation 1. 40 I carried a good part on my back
In all, $28. 125

Em 1854, para a construção da sua casa de cerca de 

14m2, terá gasto 28,125 dólares (cerca de 722 dólares, 

actualmente).



Figura 39: Desenho, Stephanie Bunt e Peter Flueckiger, Planta da casa de Thoreau

Figura 40: Desenho, Stephanie Bunt e Peter Flueckiger, Corte longitudinal casa de Thoreau
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“I have never felt lonesome, or in the least oppressed by 

a sense of solitude... What sort of space is that which 

separates a man from his fellows and makes him solitary? 

I have found no exertion of the legs can bring two minds 

much nearer to one another.”2  

Thoreau dedica um capítulo da obra Walden ao tema da 

Solidão. Muitos consideravam o seu acto de refúgio como 

uma postura eremita e de isolamento. Contudo, por solidão, 

não entendia estar sozinho e isolado, fazia a distinção 

entre o que é estar separado física ou psicologicamente, e 

mostrava que o distanciamento lhe potenciava estar mais 

unido por pensamento. Thoreau considerava que através 

do retiro, distanciando-se da sociedade, meditava sobre 

ela, estando também em contacto com a natureza.

“I had three chairs in my house; one for solitude, two for 

friendship, three for society.”3  

As três cadeiras tinham um forte valor metafórico: o número 

de cadeiras expressa o seu método de análise da relação 

do individual com o colectivo.

Thoreau procurava encontrar o balanço e a Harmonia entre 

as três cadeiras. Acreditava que para viver em sociedade, 

2 THOREAU, Henry David, Walden, Macmillan Collector’s Library, 2016, capítulo V - Solitude

3 THOREAU, Henry David, Walden, Macmillan Collector’s Library, 2016, capítulo VI -  Visitors 

4 THOREAU, Henry David, Walden, Macmillan Collector’s Library, 2016  capítulo XVIII - Conclusion

5 FLUECKIGER, Urs Peter, How much house? Thoreau, Le Corbusier and the Sustainable Cabin, Birkhäuser, 2016, pág 25

6 FLUECKIGER, Urs Peter, How much house? Thoreau, Le Corbusier and the Sustainable Cabin, Birkhäuser, 2016, pág 27 

(as 3 cadeiras), a base seria a solidão, um individuo singular 

e em plenitude, a amizade, pelo relacionamento de dois 

indivíduos que exigem respeito, e a liberdade.

“I left the woods for as good a reason as I went there. 

Perhaps it seemed to me that I had several more lives to live, 

and could not spare any more time for that one.”4

A casa original que Thoreau construiu já não existe. 

“After Thoreau’s experimental living at Walden Pond, the 

house was moved back to Concord where it was used by a 

farmer to store grain and later dismantled.”5 

Existe uma réplica de 1980, próxima do local, feita a partir 

das descrições da obra de Thoreau. O sítio original da casa 

foi assinalado com pedras de granito. 

“At Walden, Thoreau lived a self-sufficient life that still gives 

inspiration and meaning to current environmentalism. His 

ecological construction methods and the way he planned 

his house at Walden Pond are a stimulating source for 

architects, designers and planners alike.”6 



Figura 41: Esquisso, Álvaro Siza, Panorama do Rio Douro a Poente visto de Valença - Cima Corgo, 1997

Figura 42: Esquisso, Álvaro Siza, Macchu Picchu, Peru, 1995
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Siza: Alto Douro e Machu Picchu

Desde 2001, o Alto Douro, e desde 1983, o Machu Picchu 

são classificados como Património da Humanidade pela 

UNESCO.

São idênticos alguns dos critérios que levaram à 

inclusão no património mundial da UNESCO: sobretudo, 

reconhecimento do valor do património natural, cultural e 

construído, bem como a sua expressão singular. 

O Douro e Machu Picchu são paisagens humanizadas, 

resultado de uma intervenção do homem na natureza, 

e onde, construído e natural, se encontram em absoluta 

harmonia.

Tal classificação é feita em homenagem e reconhecimento 

do esforço sobre-humano, contra factores naturais 

adversos, ao esculpir e talhar montanhas e montes 

abruptos. Tais esculturas feitas pelo homem respeitam e até 

elogiam a riqueza da paisagem natural. Ambas as regiões 

levantam questões sobre a origem e as motivações de 

construção nos espaços respectivos. 

“Inserido numa paisagem dramática no ponto de 

encontro entre os Andes Peruanos e a Bacia Amazónica, o 

Santuário Histórico de Machu Picchu está entre as maiores 

conquistas artísticas, arquitectónicas e de uso da terra do 

legado tangível mais significativo da civilização Inca.”1

Reconhecida pelo seu valor natural e cultural de 

qualidade excepcional, a área de Património Mundial 

cobre 32.592 hectares de paisagem. Desde as encostas, 

vales e montanhas até ao sítio arqueológico da cidade da 

civilização Inca.

“A Cidade Inca do Santuário Histórico de Machu Picchu é o 

centro articulador dos seus arredores, uma obra-prima de 

arte, urbanismo, arquitectura e engenharia da Civilização 

1 http://whc.unesco.org/en/list/274/

2 http://whc.unesco.org/en/list/274/

3 AGUIAR, Fernando Bianchi, Candidatura do Alto Douro a Património Mundial, Museu do Douro, marca artes gráficas, Fundação Afonso Henriques, Porto, 2000

Inca. (...) é o resultado excepcional da integração com o 

meio ambiente, resultado de um esforço gigantesco como 

se fosse uma extensão da natureza.”2

A cidade Inca, localizada a mais de 2400 metros acima 

do nível do mar foi construída por volta do século XV, e 

era extremamente sofisticada, organizando as diferentes 

funções sociais, religiosa e administrativa e agrícolas, 

conciliando-as com as características do terreno. Dependia 

sobretudo da agricultura. Na forma de terraços, tornaram 

os terrenos cultiváveis, tendo, por exemplo, canais de 

irrigação. Foi abandonada quando o Império Inca foi 

conquistado pelos espanhóis, no século XVI, e permaneceu 

inabitada durante séculos. Só foi redescoberta em 1911 

e permaneceu praticamente intocada até aos nossos 

dias, dado o isolamento e o crescimento e da vegetação, 

factores que terão contribuído para a sua conservação. 

“O Alto Douro é também um exemplo significativo de uma 

paisagem ilustrativa de diversos períodos da história 

humana. De ocupação muito antiga, desde a Pré-História, 

o vale do Douro constituiu um corredor de povos e 

culturas, que, pelo menos desde a época da romanização, 

desenvolveram a cultura de vinha.”3 

As pinturas rupestres do Cachão da Rapa são apenas 

alguns dos vestígios da permanência do Homem nos vales 

do território do rio Douro desde a pré-história. Desde a 

ocupação dos celtas, à cultura castreja, ou à presença 

dos romanos no Douro, vários terão sido os povos que 

habitaram e que nele deixaram marcas pelos seus modelos 

de povoamento, pelos conhecimentos e técnicas que 

transmitiram e, especificamente através da romanização, 

pela introdução da cultura do vinho.



Figura 43: Fotografia, Siza esquissando, Douro,1997

Figura 44: Fotografia de Andreia Soutinho, Siza esquissando, Machu Picchu, 1995
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“É uma paisagem cultural evolutiva viva, testemunho 

notável de uma tradição cultural antiga, e, 

simultaneamente, de uma civilização viva, centrada na 

viticultura de qualidade, desenvolvida em condições 

ambientais difíceis.”4

Os montes, vales e encostas acidentados do Douro têm 

vindo a ser esculpidos sucessivamente ao longo dos 

séculos, a um grande custo, pelo esforço humano. Contra 

as condições adversas da natureza do território, através 

da construção da paisagem e apropriação do terreno 

para o cultivo, criaram-se condições de permanência e 

desenvolvimento das populações até aos nossos dias. 

Neste território construído pelo homem, são visíveis as 

marcas do desenvolvimento e aperfeiçoamento das 

práticas agrícolas, na forma como tem vindo a modelar a 

paisagem.

Alto Douro e Machu Picchu transformaram as íngremes 

e incultas encostas, ao criarem terraços e construírem 

muros, contiveram as terras, de uma forma admirável, o 

que permitiu a drenagem das águas, de forma a criarem 

condições adequadas para o cultivo e o uso agrícola.

Pelas construções de paisagem criaram circunstâncias 

para o fomento da agricultura e, criando sustento, 

potenciou-se a permanência das populações nesses 

lugares onde seria inimaginável habitar. Ao modelarem as 

montanhas permitiu a fixação dos habitantes.

Através do registo pessoal do arquitecto Álvaro Siza, a partir 

dos seus desenhos de viagem, aproximam-se entre esses 

dois lugares tão remotos, captados no papel.

“Nenhum desenho me dá tanto prazer como estes: 

desenhos de viagem”5 

São desenhos feitos no lugar, através da observação, e, 

tal como a fotografia, são uma forma pessoal de analisar e 

4 AGUIAR, Fernando Bianchi, Candidatura do Alto Douro a Património Mundial, Museu do Douro, marca artes gráficas, Fundação Afonso Henriques, Porto, 2000
5 SIZA, Álvaro, Desenhos de Viagem, Boston, Abril 1988
6 Idem
7 Idem

registar aquilo que se observa, bem como de conhecer de 

forma mais atenta o que se vê.

“Apreendemos desmedidamente; o que aprendemos 

reaparece, dissolvido nos riscos que depois traçamos”6 

Os desenhos que escolhi, um de cada viagem, apenas dois 

dos vários desenhos que fez, e dos diversos registos que 

procurou fazer no lugar ou outros de memória, depois do 

regresso, como no caso da viagem ao Douro, onde alguns 

dos desenhos são feitos já em casa. São significativos as 

semelhanças dos dois lugares.

“Riscos primeiro tímidos, presos, pouco precisos, logo 

obstinadamente analíticos, por instantes vertiginosamente 

definidos, libertos até à embriaguez; depois fatigados e 

gradualmente irrelevantes.”7

Alguns desses desenhos de viagem por observação, 

mais focados na expressão dos edificados, revelam forte 

curiosidade pelas obras que são composição da paisagem. 

Outros, mais de pormenor, chegam a representar a 

estereotomia dos muros com bastante detalhe, e até 

apontamentos de medidas e, uma ou outra figura humana 

para dar escala.

Estes dois desenhos, em particular, enquadram não só 

a paisagem com alguma amplitude, desde as ingremes 

montanhas, às linhas de horizonte acentuadas que nos 

transmitem a profundidade do espaço como, de igual 

forma, as construções humanas.

Através do desenho, Siza consegue captar e transmitir a 

harmonia entre o construído e a paisagem, num movimento 

unificado e natural. Esta dualidade pretende-se transportar 

com igual carácter para a proposta de arquitectura. Uma 

intervenção que tenha o mínimo impacto na paisagem ao 

mesmo tempo património natural, cultural e construído. 

Que a possibilidade de intervenção esteja enquadrada e 

dignifique o património da paisagem humanizada!
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“Do estudo da Arquitectura popular portuguesa podem e devem extrair-se lições de 

coerência, de seriedade, de economia, de engenho, de funcionamento, de beleza... que em 

muito podem contribuir para a formação dum arquitecto nos nossos dias.”1

1 Sindicato Nacional dos Arquitectos, Arquitectura Popular em Portugal, Lisboa, Sindicato Nacional dos 

Arquitectos, 1961, pág XIV - Introdução 



Figura 47: Desenho sobre vista aérea 
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Metodogia

Apesar de ser possível encontrar numerosas “casas de 

água” espalhadas um pouco por toda a região do Douro, 

não existem referências sobre estas construções de 

arquitectura espontânea, popular. Nem tampouco no 

Inquérito da Arquitectura Popular Portuguesa, dos anos 60, 

são referidas. 

Realizado para registar a arquitectura popular em Portugal 

continental, tal inquérito foi feito dividindo em equipas a 

pesquisa, por seis zonas. Ainda que cada equipa tivesse 

liberdade de orientar o registo segundo critérios, todas 

apresentam um mapa tipológico, um quadro síntese de 

cada tipologia bem como a sua localização. Para cada 

zona, foi feita uma contextualização histórica e geográfica, 

documentada a partir de desenhos, levantamentos, mapas 

e esquissos.

Na zona de Trás-os-Montes, a zona 2 do inquérito, mais 

especificamente no estudo da região do vale do douro, 

a análise da região é feita numa escala de território, 

evidenciam-se as características do terreno, o clima, a 

constituição do solo. É descrita, também em forma de texto, 

a ocupação do solo, distinguindo as manchas de cultivo das 

de construção. As tipologias das construções espontâneas, 

populares, de habitação, bem como as de uso agrícola 

não são tão especificadas. Neste inquérito, a propósito da 

região do douro sobre as construções, são distinguidas 

as unidades de quinta, como núcleos de produção, da 

restante mancha de povoados, mas tal estudo não foi muito 

aprofundado. 

“A Arquitectura popular proporciona fontes preciosas 

para o estudo da génese arquitectónica. O claro 

funcionamento dos edifícios rurais e a sua estreita 

1 Sindicato Nacional dos Arquitectos, Arquitectura Popular em Portugal, Lisboa, Sindicato Nacional dos Arquitectos, 1961, Introdução, pág XIII.  

correlação com os factores geográficos, o clima, como as 

condições económicas e sociais, expressos simplesmente, 

directamente, sem interposições nem preocupações 

estilísticas a perturbar a consciência clara e directa 

dessas relações, ou a sua forte intuição, iluminam certos 

fenómenos basilares da Arquitectura, por vezes difíceis 

de apreender nos edifícios eruditos, mas que logo ali 

se descortinam, se já estivermos preparados para os 

compreender e apreciar.”1 

Pelo facto de as casas de água estarem inseridas no 

conjunto de uma acção de alteração do território, e 

tendo em conta que o Douro é um território de paisagem 

antropomórfica, feita pelo homem, entendi então ser 

pertinente estudá-las. Sendo que também são formas 

de construção muito ligadas à necessidade, torna-se 

necessário interpretá-las no contexto, bem como conhecer 

as motivações que terão levado à sua concretização.

Procurou-se encontrar referências à datação da sua 

construção. Contudo, pelo facto de serem construções 

de carácter agrícola, estavam na maior parte dos casos 

omissas nas respectivas escrituras, tornando-se difícil 

confirmar com exactidão quando foram feitas. 

Para algumas regiões do território nacional estão 

disponíveis através do Portal da Direcção Geral do 

Território as Secções Cadastrais do Cadastro Geométrico 

da Propriedade Rústica, onde foi possível localizar estas 

casas. O Cadastro Geométrico da Propriedade Rústica 

integra mapas realizados com o objectivo de identificar 

os limites das propriedades, feitos com bastante rigor, 

na representação do terreno, das linhas de água, tipo de 

ocupação de solo, afloramentos rochosos, caminhos, muros 

e construções de uso agrícola. Nesta secção, datada de 
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1948, estão representadas na totalidade, à excepção de 

duas das dez construções. Oito das dez casas encontram-

se devidamente assinaladas, o que comprova a sua 

existência pelo menos desde essa data. 

Também se pode confirmar que estão associadas a uma 

unidade de parcela, sabendo-se ainda qual o uso de 

solo dessa parcela em que se inserem. Cada casa está 

relacionada com um prédio rústico, que corresponderia 

a um proprietário diferente. Actualmente, são do mesmo 

proprietário.

Das duas casas que não aparecem no mapa, numa delas 

está destacado o seu perímetro, o que indica que poderia 

estar a ser construída; quanto à outra, não existe nenhuma 

indicação. Contudo, na legenda do uso do solo referente 

à localização actual dessa casa tem a indicação que 

era mato (MT significa mato). Assim, parece que só terá 

sido construída posteriormente, supondo-se que tenha 

coincidido com a primeira surriba deste terreno para a 

plantação de vinha.

A consulta de fotografia aérea antiga permite, pelo menos, 

saber se essas casas já existiam nas primeiras décadas 

do século XX. A cobertura aerofotográfica mais antiga 

que pode obter-se pelo Instituto Geográfico do Exército foi 

realizada em 1958.

Resta agora, através da experimentação, mas também 

da pesquisa bibliográfica, compreender o significado das 

casas de água.

Através da experimentação do lugar, com a ferramenta 

do desenho, quer na forma de esquissos, como pelo 

levantamento de medidas, associado ao levantamento 

fotográfico, formam um instrumento fundamental no 

entendimento das casas de água. 

Tendo sempre em conta as características gerais do 

território e as mais especificas de cada caso e o tipo de 

construção que era feita, tenta-se apreender o carácter da 

construção. 

2 AGUIAR, Fernando Bianchi, Candidatura do Alto Douro a Património Mundial, Museu do Douro, marca artes gráficas, Fundação Afonso Henriques, Porto, 

2000, pág. 7.

Assim, procurei captar aquilo que seriam as restrições, as 

condicionantes que terão motivado a construção das casas 

água, bem como procurando retratar o contexto espacial e 

temporal da época de então.

Parti então para o estudo de um objecto concreto, 

expressão fundamental de uma prática de construção 

da região, sendo reconhecível o seu caracter local e 

regional, e resultando de uma sabedoria local transmitida 

informalmente, já que as casas são sem dúvida uma parte 

integral do património simultaneamente natural, cultural 

e construído. A pertinência do seu estudo afigurou--se-me 

fundamental para a compreensão destas construções 

representativas de uma época e de uma região; como 

a análise do contexto actual em que estão associadas, 

do relacionamento das casas de água, registos de 

um passado, com a paisagem envolvente actual, em 

constante transformação. Tudo isto, tendo em vista a sua 

conservação.

“A paisagem monumental e humanizada dos vinhedos 

das encostas dos vales do rio Douro e seus afluentes, 

testemunha modos de organização da vinha de diferentes 

épocas históricas que evoluíram em função do surgimento 

de novas tecnologias, mas mantendo uma forte identidade 

e refectindo saberes, técnicas, costumes, rituais e crenças 

das populações locais.”2

A partir do estudo e análise dessas relações, orientar-

se-á a possível intervenção, a elaboração de proposta de 

projecto, procurando que as alterações não só respeitem 

como mantenham a identidade das casas de água, 

embora ciente de que as alterações devem responder às 

solicitações do uso actual, respeitando a sua integridade, 

permitindo a sua continuidade no tempo, restabelecendo a 

sua relação com a envolvente e, se necessário, adaptando-

as sem comprometer a preservação da sua identidade 

original, que é testemunho material histórico e uma 

memória a ser preservada.
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Figura 49: Fotografia, Alvão, Montagem de duas fotografias, Surriba no Douro, ca. 1940.
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Origem

As casas de água terão surgido associadas à própria 

morfologia das vinhas e ao dimensionamento das parcelas. 

Durante a surriba das terras (na altura, os processos de 

alteração do terreno eram muito diferentes), na tentativa 

de apropriar o terreno para uma maior produtividade, os 

agricultores aproveitavam as pedras para construir. As 

pedras resultantes da surriba eram aproveitadas para a 

construção de muros e, mais tarde, também para as casas 

de água.

Neste sentido, elas surgiram do reaproveitamento das 

pedras que seriam emparelhadas ou armadas junto 

aos muros. Esse amontoar de pedras é conhecido por 

muragalho.

Sabe-se que estas casas eram construídas na mesma 

altura em que eram feitos os muros, antecedendo a 

plantação da vinha. Assim, como forma de libertar o terreno 

fértil, não só se construíram muros, para controlar o declive 

dos montes, como para aproveitar as pedras excedentes, 

se foi construindo estas unidades. 

"À arroteia seguia-se o delineamento de caminhos e 

conduções de água, depois dos quais se dava início ao 

terraceamento da encosta, desmontada com dinamite 

ou à força de braços e de ferro. Vinha depois a surriba ou 

saibramento, operação que consiste no revolvimento do 

solo, separando-se as pedras que seriam empregues no 

levantar dos muros de suporte, o calço. As paredes faziam-

se a partir de cotas baixas, e respeitando as curvas de nível, 

recorrendo àquela pedra solta não aparelhada, colocada 

em fiadas irregulares com as juntas desencontradas. 

Para garantir a solidez da obra, o calço devia ter a base 

sempre mais larga do que o topo, e uma inclinação para 

o interior proporcional à altura. O paramento termina-se 

1 AGUIAR, Fernando Bianchi, Candidatura do Alto Douro a Património Mundial, Museu do Douro, marca artes gráficas, Fundação Afonso Henriques, Porto, 

2000, pág. 68. 

2 AGUIAR, Fernando Bianchi de, O Alto Douro Vinhateiro, uma paisagem cultural, evolutiva e viva, Douro - Estudos e Documentos, vol. VII (13), 2002

pelo racheamento dos interstícios. Apenas raramente 

estas paredes são de pedra previamente aparelhada, 

mas sempre de xisto. Os únicos instrumentos utilizados 

para as erguer são o martelo de bico e o ponteiro, servindo 

o primeiro para aparar as pedras dando-lhe a feição 

desejada, e o segundo para as partir, de preferência pela 

clivagem, o que daria origem a uma face lisa."1 

Deste modo, o momento da construção das casas de 

água coincide com todo o processo de transformação da 

paisagem, para a plantação de vinha. 

“Foi em torno e em função da vinha que se implantaram 

outras culturas e estruturas, da olivicultura aos laranjais 

(...), da construção dos muros de suporte à implantação 

e expansão das casas e assentos de lavoura, do rasgar 

de caminhos de ferro à lenta construção das estreitas e 

sinuosas estradas e caminhos”2

 

A exploração do território para plantação de vinha, foi a 

circunstância que motivou a construção das casas, que 

seriam utilizadas como estruturas de apoio como se vai 

descrever a seguir.

Sobre a utilização e a forma como terão sido habitadas 

estas casas existem várias suposições. Para além destas 

dez casas de água, existem outras semelhantes, algumas 

indiciando que possam ter funcionado como pequenas 

unidades de produção de vinho, tendo vestígios de 

possíveis lagares. Porém, as características das dez em 

análise não parecem coincidir com essa possibilidade.



Figura 50: Fotografia, Casa do Gaio, reutilização das pedras de granito, 5 de Maio de 2018

Figura 51: Sondagem de prospecção arqueológica na zona dos Eirados, 21 de Maio de 2018
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Em algumas das casas de água em estudo, por exemplo: 

na Casa do Gaio, são visíveis algumas pedras de granito, 

dispostas aleatoriamente na construção da parede, e 

que suscitam numerosas questões. Sendo que as pedras 

utilizadas na construção das casas são estraídas do 

solo, neste local não existe granito, sendo o ponto mais 

próximo onde se poderia extrair granito seria o monte de S. 

Domingos, aproximadamente a 4 km de distância. Muitas 

vezes, nas casas de água, o granito era utilizado, para 

as ombreiras e padieiras das aberturas, mas neste caso 

aparecem dispostas sem uma ordem aparente na parede. 

Essas pedras, revelam algum desgaste do tempo, tendo 

as suas esquinas arredondadas, indiciam que possam 

ser bastante antigas, e que possam ter sido reutilizadas, 

não se sabendo exactamente a que época poderão estar 

atribuídas. 

Na sequência de se ter encontrado à superfície do solo de 

um terreno na zona dos Eirados, uma série de fragmentos 

de material datado da época romana, bem como durante 

as antigas surribas foram descobertas alguns vestigios de 

granito invulgares, os proprietários contrataram os serviços 

do arqueólogo Pedro Pereira, no sentido de este averiguar a 

existência de mais ocorrências. 

Em maio de 2018 foram feitas duas sondagens de 

prospecção arqueológica nos Eirados, no terreno 

junto a uma das casas de água. Numa das sondagens 

encontraram-se vários elementos arqueológicos 

como material de construção da cronologia romana: 

fragmentos de tegula e imbrex, material de telha romana. 

Isto em conjunto com outras ocorrências também nesse 

mesmo lugar, ou seja, a presença das pedras de granito 

reutilizadas, não só nas casas de água como nos próprios 

muros de suporte, levam a crer que possam ter existido 

construções romanas. 

Sendo uma incógnita qual o tipo de construções que terá 

existido, não deixa de ser interessante constatar, que neste 

mesmo lugar, dos Eirados, existam vestígios da ocupação 

humana e de permanência tão antiga. 



Figura 52: Fotografia, Casa Alvão, “Retrato de dois rapazes, sorridentes, carregando canecos de sulfato à cabeça.”, ca. 1940

Figura 53: Fotografia, Casa Alvão, “Sulfatação de uma vinha junto ao rio Douro, na Quinta do Vale do Meão.”, ca. 1940.
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Função

“De todas las substancias naturales, ninguma cubre mayor 

número de necesidades que el agua;”1

A necessidade de água para uso agrícola terá sido a 

circunstância que motivou a construção das casas. A 

disponibilidade da água é sempre circunstância inerente 

a fixação do homem num espaço. Quer para agricultura, 

quer para uso próprio, a água é fundamental à vida. Nos 

10 livros de Arquitectura, Vitrúvio considera que, após sete 

dedicados à teoria da construção, seria importante dedicar 

um à água. 

“Concluyendo, ya que físicos filósofos y sacerdotes 

mantienen la teoría común de que en todas las substancias 

naturales está presente la fuerza del agua como elemento 

constitutivo, (...) después de exponer la teoría de la 

construcción de los edificios (...) era conveniente tratar (...) 

sobre la manera de descubrir el agua, las cualidades que 

pueda poseer según su distinta localización y los métodos 

para suministrarla y comprobar previamente su calidad.”2

As casas de água tinham como função a recolha e 

armazenamento da água das chuvas para uso agrícola, 

já que a água, bem essencial à agricultura, é muitas vezes 

escassa.  

“Não se trata só de um vale dramaticamente entalado entre 

ríspidas encostas. O Douro é mais do que um vale de um 

rio, pois as condições que nele se verificam extravasam-se 

para uma e outra margem, penetrando, por um interior mais 

ou menos distanciado; tais penetrações, como é evidente, 

são favorecidas por outros vales de cursos adjacentes, 

uma das razões pelas quais é mais importante a zona 

de influência do Norte que a do Sul. Afora um clima com 

1 VITRÚVIO, Marco, De Architectura, tradução de José Domingo, Alianza Forma, Madrid, 1995, livro VIII, 3º capítulo 
2 VITRÚVIO, Marco, De Architectura, tradução de José Domingo, Alianza Forma, Madrid, 1995. livro VIII, introdução
3 SINDICATO NACINAL DOS ARQUITECTOS, Arquitectura Popular em Portugal, Lisboa, Sindicato Nacional dos Arquitectos, 1961, pág. 178 

marcas de carácter continental, provocadas pelo facto de o 

rio Douro permitir franca passagem dos ventos de Espanha, 

a constituição do solo de xistos e a feição do relevo 

determinam as possibilidades de tipos únicos de cultivo, 

em que, desde hortaliças ao vinho, ao azeite e às frutas, o 

padrão atingido é o do excepcional.”3

Sendo o Douro um território marcado por uma complexa 

orografia, possui situações de microclima muito 

específicas, dadas as zonas variadíssimas de montes, 

montanhas e vales acentuados. Estas características 

associadas a um clima continental, definem também 

os cursos hidrográficos, por onde passa a água. Desde 

zonas de vales, onde existe água em maior abundância, 

a zonas altas de montanha, onde a sua presença é mais 

escassa ou mesmo inexistente. Com este tipo de território, 

também a distância era efectivamente maior. Os acessos 

e consecutivamente o transporte eram mais difíceis. 

Estas casas, para além daquelas funções, serviam como 

estruturas de apoio ao trabalho da vinha: arrumos de 

alfaias, do material e das ferramentas agrícolas. Durante 

os trabalhos da vinha, tratamentos, podas, vindimas, eram 

também utilizadas pelos trabalhadores como abrigo ou 

para tomarem as refeições durante o dia. Actualmente, 

as casas de água estão em desuso, tendo perdido a sua 

utilidade em função da transformação da agricultura. 

O Douro é uma paisagem dinâmica, em constante 

mudança ao longo do tempo. Assim, o contexto onde se 

inserem as casas alterou-se significativamente. Com a 

modernização da agricultura abriram-se novos acessos 

a veículos motorizados tendo-se alterado a logística de 

abastecimento de água para os trabalhos agrícolas. Assim, 

perdendo a sua função original, as casas de água foram-se 

degradando, não se justificando já a sua manutenção.



Fig. 54 Casa de água sobre o muro Fig. 55 Casa da Malpica

Fig. 56 Construção sobre rocha, Casa Eirados Viosinho Fig. 57 Interior da  Casa das Laceiras

Fig. 59 Pequeno respiradouro horizontal, Casa Eirados Miguel

Fig 60 Copeiro e tanque, Casa Eirados Viosinho Fig. 61 Copeiro e porta

Fig. 58 Tanque de água e pios datados
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Características

Atrás ficou dito o que terá motivado a construção das casas 

de água. 

Resta explicar agora as características destas construções.

Cada casa varia significativamente de tamanho e 

proporção, contudo, verifica-se um padrão de construção, 

isto é, analisando as características de implantação, a 

orientação da construção, as técnicas e os materiais de 

construção, a cobertura, etc; reconhece-se uma prática 

de construção popular, inerente a todas elas. Reconhece- 

-se um modelo que é repetido, transformado e adaptado a 

cada lugar.

Quanto à materialidade das casas de água, do ponto de 

vista de assentamento, geralmente estavam alicerçadas 

directamente na rocha, onde, mesmo após as surribas, 

não seria possível plantar. Deste modo, ocupavam o 

espaço mínimo necessário, libertando o terreno fértil para a 

plantação das vinhas. 

Com algumas excepções, as casas estavam geralmente 

situadas numa zona de declive e construídas ao longo 

das curvas de nível, situadas ao longo dos muros, muitas 

delas apoiando-se na construção do próprio muro, 

aproveitando-o como uma das paredes da casa, ainda 

que elevando-o. O processo construtivo das casas era 

semelhante ao utilizado nos muros de suporte de terreno. 

“(...) O muro parte de uma base larga, diminuindo até ao 

topo. A técnica utilizada, tendo em vista a maior economia 

de meios, consiste no progressivo estreitamento do muro 

em cada fiada, o que também aumenta a resistência à 

pressão exercida pela terra a sustentar.”1 

São sobretudo de pedras de xisto, de onde em onde algum 

granito. As pedras de xisto não são talhadas, surgiam do 

trabalho da surriba. 

1 FAUVRELLE, Natália, Formas de armação do terreno no alto douro vinhateiro: protecção e gestão da paisagem,2006 
2 FAUVRELLE, Natália, Formas de armação do terreno no alto douro vinhateiro: protecção e gestão da paisagem, 2006
3FAUVRELLE, Natália, Formas de armação do terreno no alto douro vinhateiro: protecção e gestão da paisagem, 2006 

“É utilizado o saber empírico para as emparelhar de forma 

correcta. Não há nenhum tipo de cuidado especial no corte 

das pedras, excepto se estas forem para cunhais.”2 

As pedras são dispostas em função da aresta da pedra 

precedente, se necessário era picada a aresta superior. 

este tipo de sabedoria popular economizava tempo de 

trabalho e pedra. 

Muitas vezes, dado a este tipo de construção, os blocos de 

pedra geravam espaços entre as pedras sendo que eram 

racheadas:

“(...)técnica que consiste no preenchimento dos espaços 

entre blocos de xisto por pedras de pequenas dimensões, 

tornando o muro mais compacto e evitando que as pedras 

estalem e ponham em risco a estabilidade da parede”3

Geralmente, quando surgiam na continuidade da 

construção do muro, este era pontualmente elevado, e a 

parede de suporte do terreno, seria a mesma. Essa parede 

era o ponto de partida para disposição e orientação da 

casa.

Na sua maioria, apresentavam apenas uma abertura, a 

da porta de acesso ao interior, de pequenas dimensões, 

que era de madeira. Nalguns casos tinham também uma 

pequena abertura, um respiradouro na forma de um rasgo 

horizontal.

Muitas das casas, numa das paredes, geralmente a norte 

é possível constatar que continham uma reentrância, um 

pequeno nicho rectangular, o que me suscitou bastante 

curiosidade. Segundo historiadora Natália Fauvrelle esse 

recanto na parede, o copeiro, seria utilizado para conservar 

as merendas dos trabalhadores, que se preservam, assim, 



Figura 62: Fotografia, Casa Alvão, Marcação do terreno para plantação de vinha no Douro, ca. 1940.
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num local seco e fresco até à hora da refeição. Muitas vezes 

poderia até existir uma portada4.

Quanto às coberturas, infelizmente, dado o seu estado 

actual de degradação, e às constantes alterações que 

sofreram é difícil afirmar como seriam originalmente. 

Contudo, verificam-se em todos os casos que são 

coberturas de inclinação de apenas uma água. Quase 

sempre a inclinação da cobertura das casas é no sentido 

da inclinação do terreno. Na parede mais baixa da 

cobertura, geralmente aí encastrada, existia uma caleira 

para a recolha da água, que seria encaminhada para o 

interior da casa onde era reservada, para quando fosse 

necessária.

A estrutura da cobertura era em madeira. Geralmente 

tinha uma viga de madeira, dependendo do tamanho das 

casas poderia ter mais do que uma, encastrada na parede 

e um ripado de tábuas dispostas perpendicularmente às 

vigas, no sentido da inclinação, sobre as quais assentava a 

cobertura.

Não se sabe originalmente qual seria o revestimento, sendo 

que foram bastante alteradas, mas supõe-se que tenha 

sido em telha de barro.

Em quase todas as casas existe o tanque de 

armazenamento e recolha de água, um de maiores 

dimensões, mais dois a três pequenos tanques, ou pios, que 

serviam para a dissolução de cristais de sulfato de cobre, 

usados nos tratamentos de vinha, a esta solução dava-se 

nome de “calda bordalesa”.

Cada tanque dos mais pequenos, ou “pio”, corresponderia 

a diferentes caldas. Por vezes, e sobretudo nas casas de 

menor dimensão, também existiam tanques mais pequenos 

no exterior da casa.

A construção para conter a água deveria ser o mais 

sólida possível, e o reservatório deveria ser protegido dos 

4 entrevista a Natália Fauvrelle no Museu do Douro, 20 de Outubro de 2017

5 VITRÚVIO, Marco, De Architectura, tradução de José Domingo, Alianza Forma, Madrid, 1995, 6ºLivro, 6ºCapitulo 

6 LE CORBUSIER, O Modulor: ensaio sobre uma medida harmónica à escala humana aplicável universalmente à arquitectura e à mecânica. Lisboa: Orfeu 

Negro, 2010 (1ªed. 1950), Modulor 2, pág. 58

raios solares. Daí estas casas não conterem aberturas, 

pois o objectivo era que fossem abrigadas e protegidas 

do sol. Assim, não só era importante a orientação das 

casas, devendo estar fora do percurso do sol, como 

era fundamental garantir o menor número possível de 

aberturas, para que a água se preservasse nas melhores 

condições, ainda que não fosse para consumo humano.

“Sus dimensiones se acomodarán a las medidas de las 

tierras y al volumen de las cosechas que se recojan”5

Não estando a especificar o tipo de actividade agrícola, 

nem a localização, Vitrúvio relaciona dois conceitos 

pertinentes: a dimensão da casa e dimensão do campo.

A dimensão da construção está directamente implicada no 

volume do que se produz. 

No caso concreto, as casas de água funcionavam 

sobretudo como o espaço onde se recolhia e armazenava 

a água das chuvas. Por sua vez, essa água seria utilizada 

para o tratamento da parcela directamente associada. 

Podemos, pois, deduzir que existea uma relação entre o 

dimensionamento dos tanques de água das casas de água 

e a dimensão da parcela de terreno confinante. 

Assim sendo, faz sentido que dentro da casa o volume 

interior do tanque destinado ao armazenamento da recolha 

de água da chuva seja proporcional à medida do terreno. 

A água tinha que ser suficiente para distribuir por todo o 

terreno.

As dimensões e proporções das casas de água variam 

de caso para caso. Não são medidas geométricas 

exactas, o que leva a crer que se tivesse usado medidas 

antropométricas.

“Pártenon, pirâmides, templos, casas de pescadores, 

cabanas de pastores, todos foram construídos com estas 

medidas humanas; e assim nasceram as obras-primas, 

modestas ou sublimes.”6



Figura 63: Desenho sobre fotografia aérea, mapa de localização das casas
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Projecto: uma proposta

Desde o momento em que equacionei a hipótese de 

recuperar as casas de água, tornando-as habitáveis, 

algumas questões surgiram relacionadas com a 

possibilidade de lhes atribuir uma nova funcionalidade.

Por um lado, era importante preservar a sua identidade, 

por outro, as exigências associadas a um diferente uso 

poderiam de algum modo adulterar a actual relação com a 

envolvente, tornando a intervenção demasiado impositiva 

na paisagem, situação que queria evitar acima de tudo.

As dez casas de água em questão inserem-se no meio das 

parcelas agrícolas, relacionando-se pacificamente com 

as vinhas e/ou oliveiras, sobretudo na zona alta da quinta, 

num contexto que tem vindo a ser alterado para maior 

aproveitamento agrícola e rentabilidade. Ainda assim, com 

uma envolvente sucessivamente transformada durante 

décadas, estes elementos também eles elementos de 

transformação, reconhecem-se como parte integrante da 

paisagem humanizada do Douro Vinhateiro.

De facto, a relação dos muros que se prolongam 

acompanhando as curvas de nível com as casas que, por 

sua vez, os aproveitam como elemento estruturante e de 

suporte, consegue manter uma forte coerência no contexto 

da envolvente. Com um enorme potencial, do ponto de vista 

da relação única com a paisagem antropomórfica, viva, em 

constante mutação, beneficiam, para além disso, de vistas 

privilegiadas sobre o rio Douro.

É neste contexto que surgem as questões relacionadas 

com a transformação das casas, e com a melhor forma 

de tirar partido destas circunstâncias, potenciando e 

intensificando a experimentação daquele lugar magnífico, 

que incentiva ao retiro e à introspecção.



Figura 64: Desenhos no lugar
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As casas foram-se degradando ao longo do tempo, as 

coberturas cedendo, devido ao facto de terem deixado 

de ser necessárias como estruturas de apoio, não se 

justificando a sua manutenção para aquele fim.

No sentido de não se perder este património da 

arquitectura vernacular, torna-se imperioso intervir com 

alguma urgência, atribuindo-lhes então um novo uso.

A solução que logo à partida tomou forma foi a de as 

adequar a turismo em espaço rural, hipótese bastante 

plausível, dado que é já situação frequente na quinta que 

acolhe turistas nacionais e estrangeiros, proporcionando-

lhes o contacto e a vivência das actividades ligadas 

sobretudo à produção vitivinícola.

Como ponto de partida para o trabalho de recuperação, 

mas sobretudo de reconversão, foi essencial partir de um 

estudo e análise aprofundados deste tipo de construções, 

sempre tendo em vista o contexto actual e a preservação 

da sua essência.

Ainda que se reconheça uma forma de construir comum 

a todas elas, as casas de água variam muito na sua 

dimensão, sendo necessário um levantamento rigoroso. 

Apesar disso, pretendia-se adoptar uma solução comum a 

todas elas, que permitisse a percepção de uma intervenção 

de conjunto, com uma abordagem e linguagem em tudo 

semelhantes, e, se possível, tão equilibrada e serena quanto 

a própria construção das casas o conseguiu ser em relação 

à paisagem.

Pretendia ainda garantir autonomia e sustentabilidade às 

casas, que se encontram isoladas, proporcionado melhores 

acessos e infraestruturas, mas, tudo isto, criando o mínimo 

impacto na paisagem, melhorando as condições actuais e 

dignificando as pré-existências.

A solução deveria garantidamente ser de simples 

construção, transporte e montagem, uma vez que algumas 

das casas são de difícil acesso, em zonas muito íngremes e, 

ainda, prática, no sentido de assegurar a sua manutenção 

com poucos recursos quando necessário.



Figura 65: Desenhos de levantamento - Casa dos Sardoeiros
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Esta apreensão da harmonia e da sensação do lugar só é 

possível através da experimentação pela deslocação no 

espaço, o que permite a compreensão das casas de uma 

forma mais empírica.

O levantamento incluiu todos os detalhes, desde as 

irregularidades e pormenores na estereotomia das paredes 

de pedra, resultando num conjunto de documentação 

gráfica sintética de todos os elementos, como os nichos 

nas paredes, os cunhais, as ombreiras das portas, os 

tanques de água, os pios de mistura, etc. Foi registado 

cada pormenor de forma a apreender a essência destas 

construções. 

O levantamento incluiu ainda todo o espaço envolvente às 

casas, como os muros de suporte de terreno, as escadas, 

as rampas, os bancos, os tanques de água exteriores, os 

aquedutos, os esteios de vinhas, as ramadas, enfim, todos 

os elementos que fazem parte da construção da paisagem 

e das casas.



Figura 66: Desenhos de levantamento, Casa Eirados Miguel
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Figura 67: Desenhos de levantamento, Casa Eirados Viosinho



Figura 68: Desenhos de levantamento, Casa Eirados
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Também a vegetação que a contextualiza foi registada, 

tendo identificado, não só a sua localização, mas também 

o tipo de espécies. Foi determinante perceber o modo 

como surgem no território e se articulam com as casas 

de água. Desde a flora autóctone, sobretudo arvoredos 

de medronheiros e azinheiras, no seu estado climático de 

vegetação tipicamente mediterrânica, à que foi plantada 

pelo homem, como as vinhas, algumas árvores de fruto e as 

oliveiras que aparecem geralmente associadas aos muros 

de suporte ou na bordadura da parcela, quando em zonas 

de vinha, ou dispersas, em zonas de olival. 

Também há situações em que intencionalmente parecem 

ter sido escolhidas e plantadas uma ou duas árvores de 

fruto (por exemplo, amendoeiras e cerejeiras), junto às 

casas, que de certa forma assinalam ali, a sua presença. 

Isso é notório aquando da época da floração, em que 

estando quase todas as outras espécies despidas, aquelas 

acabam por pontuar a paisagem, destacando-se pela flor, 

numa envolvente neutra.

Para além do aspecto prático de darem fruto, 

proporcionavam sombra para quem permanecia naquele 

lugar, ou descansava depois do trabalho agrícola.



Figura 69: Desenhos de levantamento, em cima: Casa das Laceiras, em baixo: Casa da Malpica
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Simultaneamente ao levantamento e reconhecimento 

do lugar, iniciei, em paralelo, a análise de alguns casos 

de estudo, que se acabaram por revelar de extrema 

importância para a definição da proposta.

O objectivo primordial na reconversão é conseguir tornar 

habitável um espaço que não o era na sua génese, uma vez 

que as casas funcionavam sobretudo como reservatórios 

de água das chuvas, não possuindo, por esse motivo, 

aberturas, o que os transformava em espaços escuros, sem 

luz natural.

A intenção do projecto é, mantendo as paredes intactas, 

dotar o espaço de características que o tornem habitável. A 

1 SIZA, Álvaro, Uma questão de medida, entrev. Dominique Machabert, Laurent Beaudouin, trad. Vera Cabrita, Casal de Cambra, Caleidoscópio, 2009, pág. 81

solução mais imediata passaria por abrir fenestrações, mas 

isso poderia  entrar em conflito com aquela premissa.

“Para mim, pensar de onde e como a luz chega, é a mesma 

coisa que pensar a relação entre um espaço e o outro.”1

Procura-se que a intervenção preserve a identidade 

das casas de água e lhes assegure a permanência com 

utilidade, tendo o menor impacto possível e dignificando as 

pré-existências. Por outro lado, impõe-se o desenvolvimento 

de uma solução criativa, fundamentada e ajustada, que 

possa ser aplicada em todas as situações, não como uma 

réplica, mas como premissa que possa ser adaptada a 

cada caso com as suas especificidades.



Figura 70: Primeiros esquissos, Casa dos Sardoeiros
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As primeiras experiências surgiram do desenho de cada 

casa, individualmente, organizando o espaço interior 

em função das dimensões de cada uma e tendo em 

consideração o lugar em que se implantam. Foi uma 

tentativa de desenhar um espaço contido e reduzido, 

do interior para o exterior, distribuindo as várias funções 

básicas de habitar. Abriam-se rasgos conforme as 

necessidades, trazendo para o exterior o espaço interior. 

Nesta primeira abordagem, destacam-se a multiplicidade 

de experiências de organização, tentando tirar proveito 

das características de cada uma das casas. Nas mais 

pequenas, procurei concentrar todas as funções no 

mesmo espaço, em open-space, para albergar até duas 

pessoas. Nas casas maiores, a partir de um espaço de 

estar, criei espaços de alcovas, ou, numa segunda hipótese, 

tirando partido do pé direito, elevei a zona de dormir para 

um segundo plano. Poderão ter uma lotação de até seis 

pessoas. 

Esta primeira abordagem serviu para compreender que 

não seria o método a seguir. Em vez de partir do desenho de 

cada uma delas, deveria antes partir de um conceito com 

coerência, um padrão, um princípio lógico que pudesse ser 

replicado em todas elas. Fazendo uma abordagem do geral 

para o particular e não o contrário. 



Figura 71 e 72: Primeiros esquissos, Casa Vinha do Viseu, Casa das Laceiras 
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1 Casa dos Sardoeiros

2 Casa dos Eirados

3 Casa dos Eirados Miguel

4 Casa dos Eirados Viosinho

5 Casa do Gaio

6 Casa Vinha do Viseu

7 Casa Olival das Laceiras

8 Casa das Laceiras

9 Casa da Malpica

10 Casa S. Bernardo

Figura 73: Nomes das casas
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Nesse pressuposto, partindo de uma análise do conjunto, 

as casas foram identificadas numa planta topográfica. 

Habituei-me a indicá-las através de números, mas logo 

percebi que essa forma de as identificar era, de certa 

forma, redutora e abstracta.

Nesse sentido, procurei encontrar informação sobre a 

forma como eram localmente conhecidas, ou saber se 

eventualmente teriam alguma característica toponímica ou 

geográfica que as distinguisse. 

De facto, tinham designações que lhes foram atribuídos de 

acordo com:

• os nomes das parcelas em que inserem, por exemplo, a 

Casa dos Sardoeiros, ou a Casa da Malpica; 

• a cultura relativa a essa parcela, por exemplo, a Casa do 

Olival das Laceiras; 

• uma casta de uvas que foi plantada na parcela pela qual 

ficou conhecida, por exemplo a Casa Eirados Viosinho 

(Viosinho é uma casta de uvas brancas), 

• o nome dos antigos proprietários que ficaram vinculados 

ao nome da parcela, por exemplo, a Casa Eirados Miguel, 

ou a Casa Vinha do Viseu.



Figura 74: Tamanho das casas
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Após serem identificadas, foram reorganizadas, já que  

antes eram ordenadas conforme a sua situação no terreno, 

sendo por isso, aleatórias quanto às suas características. 

A partir daí, passei a organizar as casas segundo o seu 

tamanho, a sua área útil, pela área interior das paredes das 

casas,  dispondo-as desde as mais pequenas, médias, até 

às maiores. 

Desta forma, a organização corresponde também a um 

processo lógico, procurando relacioná-las, averiguando 

se existiriam proporções constantes, facilitando assim o 

estudo e a aplicação de um mesmo conceito a todas elas. 



Figura 75 Maison des Jours Meilleurs
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Surgiu assim a ideia de um padrão de repetição, tendo 

como referência a arquitectura modular. Um dos primeiros 

modelos que tentei implementar/experimentar teve como 

base a aplicação do módulo cilíndrico desenhado por Jean 

Prouvé para a “Maison des Jours Meilleurs”, em 1956. Esta 

casa pré-fabricada, de 57m2, foi projectada como uma casa 

de emergência, de baixos custos. O módulo desenvolvido 

era o único elemento que organizava o espaço que, não 

só concentrava as funções sanitárias e a de uma pequena 

cozinha num núcleo central, como servia de apoio principal 

à estrutura da própria cobertura. 

No caso das casas de água, a introdução de um grande 

volume cilíndrico naquele espaço encerrado despertou em 

mim as vivências arquitectónicas das antigas instalações 

do armazém de vinho, onde as grandes cubas tinham 

uma forte presença, preenchendo a quase totalidade do 

espaço. Veio-me à memória aquele ambiente fresco e 

escuro, característico dos armazéns enterrados, perfumado 

a madeira e a vinho, em que o aroma da madeira tingida 

pela cor do vinho e o próprio vinho se fundiam. Ainda que 

totalmente diferente, a presença daquele volume naquele 

espaço reduzido, também encerrado e escuro, despertou 

essas memórias meio esquecidas.

Figura 76 Cuba de vinho no armazém da Quinta Santa Eufêmia



Figura 77 Esquissos de projecto
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Nestes estudos, tirando proveito da inclinação da 

cobertura, surgiu a ideia de, tal como nas cubas de vinho a 

que se acede por uma escada, criar um acesso superior, e 

ter uma zona de dormir elevada, por cima do volume.

Contudo, dada a pequena dimensão das casas, o núcleo 

cilíndrico de Jean Prouvé mostrou-se ser demasiado 

grande, até desproporcionado, face ao espaço disponível. 

A utilização deste módulo pressupunha um espaço mais 

amplo. De forma que redireccionei a pesquisa para um 

outro módulo, não cilíndrico, mais pequeno e mais simples. 

Esse módulo continha basicamente o equipamento 

sanitário com um tamanho optimizado, de modo a 

minimizar a ocupação de espaço. Optei por excluir as 

funções de cozinha, já que essas são asseguradas no 

espaço comum da quinta. Assim, à semelhança de Le 

Corbusier, no Cabanon, valorizei a vivência simples do 

espaço sem elementos perturbadores. Apenas o interior, 

como um volume puro, sem interferências.

Passou a ser apenas um espaço unicamente para repouso  

e de fruição da envolvente, sobretudo para uma utilização 

esporádica, e de uso sazonal.

Figura 78 Esquissos de projecto



Figura 79 Esquissos de projecto
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Houve uma depuração – simplificação ao máximo das 

práticas do habitar, num espaço mínimo.

A premissa de manter as paredes intactas parecia 

ser incompatível com os exercícios de abertura de 

fenestrações, pelo que percebi que deveria desenvolver 

uma solução alternativa.

O projecto começou a ganhar forma quando se afigurou 

que era possível criar aberturas/iluminar o espaço interior 

sem criar novos rasgos nas paredes, sem abrir “buracos”, 

sem adulterar a simplicidade inerente às casas de água, a 

sua essência. 

Figura 80 Esquissos de projecto



Figura 81 Esquissos de projecto
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Nesta sequência, percebi que manter as paredes na íntegra 

só seria possível se a cobertura se elevasse, criando um 

espaço entre ela e as paredes, do qual se poderia tirar 

partido para, ao mesmo tempo, resolver a iluminação. 

Por outro lado, conseguia também tornar a estrutura das 

paredes autónoma, situação aconselhável, dado que 

outrora as vigas eram apoiadas e encastradas nas paredes 

das casas, solução que as fragilizou bastante. 

Figura 82 Esquissos de projecto



Figura 83 Fotografia, Capela Saint Benedict
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No sentido de aligeirar o peso da cobertura, e de esta não 

ser sustentada nas paredes, procurou-se uma estrutura 

que fosse independente. Houve várias referências 

fundamentais no desenvolvimento desse conceito, das 

quais se salienta a Capela Saint Benedict do arquitecto 

Peter Zumthor, que recentemente pude visitar. Ainda que 

bastante diferente, é uma obra magnífica, cuja estrutura 

é como um esqueleto, visível pelo interior, que se solta das 

paredes. Estas são como uma pele, que apenas encerra 

o espaço. Essa estrutura, ritmada e repetida, funciona 

como um plano envolvente, que confere ao espaço uma 

expressão única. Os pilares de madeira repetem-se a um 

ritmo constante, tendo um aspecto esbelto e leve que, 

aliado à utilização da madeira, material escolhido, confere 

ao interior uma atmosfera de conforto e uma certa leveza 

etérea.

No projecto, pretende-se transpor essas mesmas 

características, leveza e elegância na construção, conforto 

e simplicidade no interior.



Figura 84 Esquissos de projecto
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Quando analisado o método construtivo das casas de 

água, a madeira surge como elemento fundamental. 

Do mesmo modo, na presente intervenção esse material 

parecia-me inevitável.

Passei a estudar, portanto, um sistema de pilares e vigas 

em madeira, como referência à materialidade da estrutura 

antiga, mas conferindo-lhe uma nova linguagem.

Esse material garante o conforto, ao mesmo tempo que, 

contrasta com a expressão pétrea do interior.

A nova cobertura, como opção de projecto, é levitada 

das paredes, criando um rasgo em todo o seu perímetro, 

dotando o espaço da condição fundamental para a sua 

vivência: a luz. 

As aberturas são feitas num gesto único com a estrutura. 

Ao ser completamente circundado por janelas, e incidindo o 

sol de diferentes formas conforme a altura do dia, o espaço 

interior vai-se transfigurando.

Fiz vários estudos no sentido de determinar a dimensão  

mais adequada para o rasgo, jogando com a saliência da 

cobertura e permitindo a entrada de luz de uma forma mais 

controlada.

Estudei várias soluções de caixilhos de madeira, de forma a 

afinar a proporção do rasgo contínuo, e de forma a permitir 

também a sua abertura para ventilação, tendo chegado à 

conclusão de que a solução mais indicada seria a utilização 

de janelas projectantes.



Figura 85 Esquissos de projecto
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Figura 86 Esquissos de projecto



Figura 87 Esquissos de projecto
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Quanto à cobertura propriamente dita, várias questões 

foram suscitadas quanto ao material a usar. Uma vez que 

todas teriam que ser totalmente refeitas, tentei perceber 

qual seria a melhor solução, pensando no impacto visual e a 

presença na paisagem. 

No original, muitas das coberturas das casas seriam 

revestidas em telha, o que obrigava a uma estrutura de 

vigamento mais complexa. À medida que foram cedendo, 

as coberturas foram substituídas por chapas industriais 

metálicas onduladas, por factores vários, mas sobretudo 

por economia de meios e porque mais fácil e rápida a sua 

instalação. Inspirado neste saber empírico, aliado à vontade 

de fazer uma cobertura mais leve com uma estrutura mais 

simples, surgiu a ideia de ser revestida por chapa.

Quanto ao tipo de chapa, sendo a cobertura o elemento 

que se vai destacar na intervenção, pretendia que os tons 

fossem harmoniosos na envolvente. A paisagem do Douro é 

riquíssima em cores, alterando-se por completo ao longo do 

ano. Deste modo, a escolha de um pigmento que se funda 

na paisagem torna-se mais difícil. 

Pensando na cor, surgiu a referência de que a água que se 

armazenava era sobretudo usada para os tratamentos de 

vinha com a chamada “calda bordalesa”. Como resultado 

da mistura dos sais, os tanques ficavam tingidos de verde 

água. 

Inspirada nessa cor, fortemente presente nas casas, 

surgiu a ideia de revestir a cobertura em chapa de cobre, 

assumindo que, com o tempo, esta também vá ganhando 

patine, e mantendo presente a memória daquela cor.



Figura 88 Esquissos de projecto
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As casas de água recolhiam a água da chuva que caía na 

cobertura e era encaminhada para o interior, onde seria 

reservada num tanque, até que fosse necessária. 

Uma vez refeita a cobertura, mantém-se essa característica 

de recolha de água das chuvas. 

À semelhança do que acontecia com a cobertura antiga,  

ela desenvolve-se igualmente em apenas uma àgua e 

com uma inclinação idêntica, mas sobre-elevada, ainda 

que ligeiramente mais saliente que a original. Desta forma, 

cobre as paredes, de forma a evitar infiltrações.

Este tipo de cobertura permite ainda melhorar 

termicamente o conforto das casas, tendo uma camada de 

isolamento pelo interior.

Ainda que a água fosse recolhida para o interior, para um 

reservatório em forma de tanque, nesta proposta procura-

-se tirar partido do máximo do espaço interior, sendo por 

isso a água reservada no exterior, na forma de um “poço” 

enterrado, assegurando-lhe a melhor qualidade possível.

Para essa recolha no exterior, está prevista também no 

projecto a execução de uma caleira de chapa de cobre, 

de modo a manter a sua essência das casas de água. A 

água  recolhida continuará a poder ser utilizada para os 

tratamentos fitossanitários de vinha, ou mesmo para a 

utilização nas casas.



Figura 89 Esquissos de projecto
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Pelo interior, para um maior conforto, as paredes são 

revestidas a argamassa de cal, pigmentado de verde água, 

em referência à cor presente no interior pela mistura do 

sulfato de cobre. 

Essa cor torna o interior mais luminoso, conferindo-lhe um 

acabamento mais confortável.

O chão, originariamente em terra batida, será revestido com 

um material local, o xisto, reutilizando os esteios de vinha 

de ardósia preta que, ao longo do tempo, foram deixando 

de ser utilizados e substítuidos por outros materiais, uma 

vez que, com a utilização de máquinas, se partiam com 

bastante facilidade. Existem, junto das casas, imensos 

amontoados de tais esteios.

A porta é o único acesso e elemento de contacto com 

o exterior, e vai ser desenhada em madeira, opaca, de 

forma a não haver visibilidade para o exterior. Pretende-se 

criar contraste pelo facto de ser um espaço com luz, mas 

totalmente encerrado ao nível do olhar, criando uma maior 

tensão entre exterior e interior, entre o espaço encerrado e  

total abertura para a paisagem.

Fundamentalmente o interior é constítuido apenas por

• tanques de água outrora usados como reservatórios de 

água e que são mantidos, utilizados como camas, podendo 

o seu interior ser utilizado também para arrumos;

• instalações sanitárias com duche, lavatório e sanita, 

garantindo-se, no entanto, a necessária comodidade;

• um recuperador, fonte de calor e de energia, que, tal como 

em Heidegger e Thoreau, tem um papel fundamental no 

conforto do interior. 

Figura 90 Esquissos de projecto
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Conclusão

Partindo de gratas memórias de infância – as Casas de 

Água em paisagem vinhateira, na região demarcada 

do Douro –, iniciei um longo percurso de reflexão e 

aprendizagem em torno de grandes temas de arquitectura, 

essencialmente a propósito do habitar e, mais em concreto, 

do habitar em espaços mínimos.

Desde o conhecimento, que tentei exaustivo, da envolvente, 

na sua especificidade espácio-temporal, à descoberta, 

agora minuciosa, de cada uma das casas de água, nas 

suas características, funções, estado de degradação/

conservação, registos formais, fui, na busca de teorização 

e fundamentação, ao encontro de grandes mestres, como 

Heidegger, Le Corbusier e Thoreau.

A cabana na Floresta Negra, o Cabanon e a casa em 

Walden Pond permitiram-me a problematização, ainda que 

sempre inacabada, da relação entre o homem e o espaço, 

quer quanto às condições mínimas de vivência numa 

habitação, quer quanto a opções de vida, que marcam, 

inevitavelmente, toda a intervenção arquitectónica.

Forneceram-me ainda aquelas experiências de habitar em 

espaços mínimos algumas sugestões para a resolução de 

problemas práticos na elaboração da minha proposta de 

intervenção nas casas de água.

De facto, a região do Douro vinhateiro e as casas em 

questão apresentam semelhanças curiosas com aqueles 

projectos, não só pelo próprio espaço, mínimo, a habitar 

ou a tornar habitável, mas também pelo contexto em 

que emergem, propício à reflexão, à interiorização e à 

contemplação, garantindo uma relação harmoniosa com a 

natureza.

Relação do homem consigo mesmo, reduzindo as 

necessidades básicas ao mínimo, relação privilegiada do 

homem com a natureza: uma opção filosófica, uma filosofia 

de vida, que impregna as opções em arquitectura.

Da vivência concreta naquele meio ambiente, onde 

surgiam, envolvidas em mistério, as casas de água, já 

degradadas pelo desuso e pelo tempo, nasce em mim o 

desejo de conservá-las, de manter-lhes a permanência 

naquela paisagem única.

Obviamente que tendo que atribuir-lhes nova função, 

adequada a novos contextos, cruzando elementos 

inovadores com a tradição: havia que pensar um projecto 

de arquitectura, devidamente fundamentado, com 

viabilidade e sustentabilidade.

As antigas casas de água, tão presentes na paisagem, 

de mistério passam a desafio: com marcas do passado, 

adequadas aos novos tempos, tocados pelo turismo rural 

e pela necessidade, já sentida por muitos, de proximidade 

da natureza, poderão garantir o seu futuro, acrescentando 

até uma mais-valia ao seu passado, a de poderem ser 

habitadas, apesar do seu espaço mínimo. De água 

continuarão sempre, nesta proposta de projecto, quer por 

funções que permanecerão, quer em termos simbólicos, 

pela cor que as iluminará e lhes dará força.

Passado e presente, construir e habitar: casas de água no 

lugar dos Eirados, aguardando o futuro.
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