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Resumo

A presente dissertação, que tem 
como ponto de partida um pedido 
familiar, irá incidir na realização de 
um projecto para quatro casas na 
Quinta de Tourais, no coração da 
região demarcada do Douro, com 
o objectivo de alargar a oferta de 
produtos e de serviços da quinta. 
Respeitando a circunstância na qual 
se pretende implantar a proposta, 
deliniou-se uma estratégia 
geral ajustada à realidade e que 
englobasse as necessidades da 
propriedade como um todo.

A proposta apoia-se numa pesquisa 
orientada, em que o Douro e a 
arquitectura popular, actuam como 
aglutinadores das preocupações 
que surgiram ao lidar com o 
problema em questão, ajudando na 
sua resolução.

Pretende-se explorar a 
maleabilidade da arquitectura 
enquanto disciplina dependente 
de factores externos, inseparável 
dos fenómenos de ordem política, 
económica ou social. Neste 
contexto, e confrontado com a 
vontade de aprofundar o nosso 
espírito crítico, reflecte-se sobre o 
papel da profissão na sociedade. 
Enfatiza-se a responsabilidade 
do arquitecto e assume-se a 
vontade de que este exercício sirva 
como um manifesto exemplo da 
importância de pensar e planear o 
futuro.



Abstract

This work, that arises from a familial 
request, consists in designing four 
houses at Quinta de Tourais, in the 
center of the Douro Region, with 
the purpose of widening the range 
of products and services of the 
estate. Knowing the circumstances 
in which our proposal emerges, a  
strategy for the property as whole 
became necessary.

Our proposal relies on a oriented 
research, in which the Douro and 
architecture without architects, 
are the main themes that help us 
define and solve the problem we 
set ourselves to.

We intend to explore the 
permeability of architecture as 
a discipline dependant of many 
factors of political, economical 
and social order. In this context, 
and with the will of improving our 
critical spirit, we reflect about the 
role that the architects should play 
in our societies. The emphazis is 
put on the responsability, and we 
hope that this exercise can become 
an example and spread awareness 
about the importance of thoughtful 
planning.
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Introdução

Objecto

O principal propósito desta 
dissertação, de carácter teórico-
prático, é o do desenho de uma 
intervenção para a Quinta de 
Tourais, apoiado numa justificação 
congruente, que surge do 
confronto entre as necessidades 
impostas pelo pedido e as 
intenções do autor, resultando num 
plano para a propriedade como um 
todo. Este exercício, que consiste 
na construção de quatro casas na 
vinha, procura dar resposta a um 
pedido real, com a particularidade 
do sítio a intervir ser a propriedade 
familiar do autor. Assim, a escolha 
do referido objecto deve-se ao 
interesse lógico pelo património 
da família e pelo estímulo de 
poder desenhar arquitecturas 
das quais o próprio autor poderá, 
eventualmente, usufruir.

A pesquisa efectuada para a 
elaboração deste exercício é parte 
integrante do objecto, ao ser uma 
ferramenta fundamental para 
justificar e complementar parte das 
posturas assumidas no desenho da 
proposta.

Um dos temas fundamentais 
deste estudo prende-se com 
a própria Quinta, o lugar e as 
suas circunstâncias, que na sua 
composição mais lata se traduz em 
acontecimentos tanto materiais 

como imateriais. Numa escala 
maior, importa caracterizar o Alto 
Douro em toda a sua complexidade: 
uma breve análise histórica, 
geográfica e antropológica torna-
se fulcral. A oportunidade de 
poder estudar a região e a casa 
onde cresci estimularam ainda 
mais a vontade de poder intervir 
activamente na construção desta 
paisagem.
 
O outro tema presente é o da 
arquitectura de génese popular 
ou arquitectura sem arquitectos, 
e de que forma esta é uma 
lição. Aborda-se o Inquérito à 
Arquitectura Popular em Portugal 
e sua influência no contexto da 
arquitectura portuguesa. Estuda-se 
ainda o que pensam alguns autores 
sobre o estado da arquitectura 
vernacular contemporânea 
enquanto um produto complexo 
das mudanças velozes da sociedade 
actual.

Compara-se estes casos com 
alguns exemplos de arquitecturas 
que consideramos relevantes, para 
enfatizar a necessidade do trabalho 
do arquitecto e como referências 
para a elaboração do projecto.
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A principal intenção desta 
dissertação é fazer um projecto, 
alicerçado numa reflexão 
estratégica, que se adeque às 
realidades da Quinta, que respeite 
a sua história evolutiva, e que assim 
expanda o alcance dos serviços 
turísticos oferecidos. Interessa-nos 
que a construção destes fogos 
ultrapasse a vertente meramente 
turística, ao darem o mote para 
o alargamento da intervenção 
a toda a propriedade, criando 
infra-estruturas que a valorizem e 
ampliem. Assume-se o objectivo de 
procurar soluções o mais versáteis 
possível, que façam a ponte entre a 
casa-mãe e as novas construções.

Com base numa procura teórica 
pessoal, a pesquisa assume uma 
relação de causalidade mútua 
com o desenho do projecto. É 
neste contexto que o estudo da 
região do Douro, por exemplo, 
influencia de uma maneira óbvia as 
opções programáticas, escolhendo 
soluções enquadradas com todo 
o contexto envolvente. A outra 
parte da pesquisa, tem como 
objectivos principais a procura 
de uma identidade reconhecível, 
assim como relembrar-nos dos 
materiais essencias da arquitectura. 
Constitui-se assim como um 
exemplo, um elemento que ajude a 
construir a imagem do que se acha 

Objectivo

que pode e deve ser a arquitectura 
no seu todo, mas sobretudo neste 
momento de projecto em particular. 

Este acaba então por ser 
o objectivo principal, o de 
desenvolver uma arquitectura com 
uma mensagem que sintetize os 
valores que quermos defender 
enquanto profissionais, e que 
englobe todos os conhecimentos 
adquiridos ao longo do curso 
de arquitectura na Faculdade de 
Arquitectura da Universidade do 
Porto.
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Metodologia

Estabelecidos tanto o objecto 
como os objetivos, e reafirmando 
o desenvolvimento e evolução da 
proposta como o principal tema de 
estudo da dissertação, é importante 
explicitar o método encontrado, 
para comunicação deste estudo.

A componente de pesquisa do 
trabalho socorreu-se sobretudo de 
livros, publicações e teses, que nos 
pareceram relevantes para os temas 
a desenvolver. A procura e escolha 
das peças lidas foi influenciada 
pelos conhecimentos previamente 
adquiridos, mas também pelo 
aprofundamento exigido pela 
necessidade de aprofundar os 
assuntos escolhidos. 

No que toca ao estudo da 
propriedade da Quinta de Tourais 
em particular, apoiamo-nos em 
relatos informais recolhidos no seio 
da família do autor, assim como 
na procura por documentos que 
pudessem ser de interesse para o 
desenvolvimento desta dissertação.

A porção de trabalho relativa 
ao projecto foi desenvolvida 
recorrendo às ferramentas 
previamente adquiridas, 
suportando-se, maioritariamente, 
de desenhos e maquetas de estudo 
feitos à mão, que depois foram 
processados por várias ferramentas 
digitais para materializar e melhorar 
a sua apresentação final.

O trabalho final foi dividido em três 
capítulos, correspondentes a três 
momentos diferentes de trabalho 
e que devem ser entendidos 
como processos complementares 
desenvolvidos em paralelo.

O primeiro capítulo corresponde 
a uma análise da região duriense, 
onde interessa perceber as 
forças que ajudaram a construir a 
paisagem no Douro, para que se 
possa compreender a singularidade 
do lugar onde a proposta se insere. 
A esta breve análise alia-se a 
configuração da Quinta de Tourais 
e consequentemente as suas 
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possibilidades de transformação. 
O segundo capítulo incide na 
arquitectura sem arquitectos, um 
tema que por si só podia ser o 
objecto de um trabalho como este.
Assim, e aceitando as limitações 
que o próprio trabalho impõe, 
tentamos resumir alguns dos 
momentos-chave da afirmação 
deste tipo de arquitecturas como 
um objecto de estudo legítimo para 
a formação de um arquitecto.

O terceiro capítulo diz respeito 
a uma reflexão associada ao 
desenvolvimento do projeto, 
através de desenhos, imagens, 
textos e referências. Desde o 
pedido dos clientes, passando pelas 
diferentes abordagens associadas 
aos diferentes momentos de 
procura, até à descoberta da 
solução. No final deste capítulo 
encontram-se ainda associados, 
os desenhos, devidamente 
organizados, correspondentes à 
solução encontrada. Num tom 
conclusivo, as considerações 

finais, consistem em reflexões 
acerca de algumas questões 
que consideramos pertinentes, 
principalmente relacionadas com 
o papel activo na sociedade que 
defendemos para os arquitectos.

É importante salientar que os 
capítulos apresentados, não 
correspondem a momentos 
trabalhados separadamente, nem 
necessariamente pela ordem 
apresentada. No entanto, para 
uma melhor compreensão da 
dissertação estão assim ordenados. 
Tendo em conta que se informam 
e relacionam em simultâneo, não 
correspondem a um processo de 
trabalho unicamente prático ou 
teórico, mas uma junção dos dois 
campos.
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002.

001.

001. VIEIRA, Siza, 
Esquisso Adega da Casa 
da Calçada, 2001

002. DUSSAUD, 
Georges, Pisa 
tradicional,1989
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l. Circunstância e Aproximação

Douro, a Terra Quente

Quinta de Tourais
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“O Doiro sublimado. O prodígio de uma paisagem que deixa de o ser à força de se 
desmedir. Não é um panorama que os olhos contemplam: é um excesso da natureza. 
Socalcos que são passadas de homens titânicos a subir as encostas, volumes, cores 
e modelações que nenhum escultor, pintor ou músico podem traduzir, horizontes 
dilatados para além dos limiares plausíveis da visão. Um universo virginal, como se 
tivesse acabado de nascer, e já eterno pelo harmonia, pela serenidade, pelo silêncio 
que nem o rio se atreve a quebrar, ora a sumir-se furtivo por detrás dos montes, 
oras pasmado lá no fundo a reflectir o seu próprio assombro. Um poema geológico. 
A beleza absoluta.”1

Douro, a Terra Quente

1. TORGA, Miguel, 
Diário XII, 3ª ed. revista, 
edição do autor, 1986, 
p. 176-177

003. Paisagem Duriense 
próximo da vila do 
Pinhão, 2018

003.
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Parte integrante da Região de 
Trás-os-Montes, o Douro é uma 
sub-região correspondente à 
parte da bacia hidrográfica do Rio 
Douro entre Barqueiros e Barca 
d’Alva. Situada entre o Marão e 
os planaltos Beirões, é marcada 
pelos vales profundos escavados 
pelo Douro e pelos seus afluentes 
e tem algumas particularidades 
geográficas singulares.

O clima é de carácter continental 
mediterrânico, fruto quer dos 
ventos vindos de Espanha, pelo 
vale, quer da protecção oferecida 
pelas montanhas a oeste2. Isto 
provoca estações muito dadas a 
extremos de temperatura, quer no 
inverno quer no verão. É um clima 
relativamente seco, especialmente 
quando comparado com o litoral 
e com o seu clima de influências 
maioritariamente atlânticas. 

A região do Douro é 
geologicamente dominada por 
rochas duras e impermeáveis, 
onde os xistos, que dominam o 
solo, são pontualmente marcados 
por pequenos aglomerados de 
granito (que aumentam ao longo 
do território, no sentido este-
oeste). Ainda que a região seja 
caracterizada por solos pouco 

2. “(…) dominando este 
corredor de Inverno suave 
e Verão ardente, os altos 
cimos do Marão e do 
Montemuro, cobertos de 
neve durante meses, que 
o subtraem à influência 
atlântica.” RIBEIRO, 
Orlando, Opúsculos 
Geográficos, IV – O 
Mundo Rural, Fundação 
Calouste Gulbenkian, 
1991, p. 57

3. Barca D’alva, situada 
a 200km da foz do rio 
Douro, encontra-se 
apenas a 115m de altura 
em relação ao nível do 
mar. A altitude média do 
rio é de 700m.

4. Vales do Tâmega, do 
Tua e do Sabor

profundos, muito pedregosos e 
pouco férteis, o facto destes se 
decomporem em terras areno-
argilosas capazes de reter uma 
maior quantidade de água, torna-os 
em bons solos agrícolas.

O rio Douro funciona como uma 
espinha dorsal que moldou e 
escavou todo o território ao longo 
de milhares de anos, e que, na 
região do Alto Douro, resultou 
num perfil longitudinal com poucas 
diferenças de altitude3. Este vale 
profundo ramifica-se para os vales 
dos seus principais afluentes4. 

O coberto vegetal é formado 
por grandes manchas de flora 
mediterrânica: matos de sobreiros, 
rosmaninho, esteva, sumagre, 
urze e plantações de figueiras, 
laranjeiras e cerejeiras que integram 
uma paisagem dominada pelas 
culturas da vinha, da oliveira e da 
amendoeira.

Análise Geográfica
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A região demarcada do Douro, 
que se estende por uma área 
de aproximadamente 250.000 
hectares, abarca um grande número 
de concelhos e freguesias dos 
distritos de Vila Real, Bragança, 
Guarda e Viseu. A demarcação está 
dividida em três parcelas, todas 
com especificidades climáticas, 
orológicas e geológicas diferentes: 
Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro 
Superior.

A Região do Baixo Corgo, que 
aqui nos interessa por nela estar 
situada a nossa intervenção, é a 
sub-região de menores dimensões 
mas é aquela que, historicamente, 
possui melhores ligações e acessos 
às cidades do litoral, assim como 
os solos mais fáceis de trabalhar 
e mais férteis. Esta corresponde, 
grosso modo, à primeira área 
demarcada e regulada pela 
Companhia Geral da Agricultura 
das Vinhas do Alto Douro, entre 
1756 e 1761, já que teve desde 
sempre uma maior concentração de 
vinhedos e, consequentemente, um 
peso maior quer na produção como 
no comércio do vinho. O Cima 
Corgo foi demarcado aquando do 
alargamento da região em 1788 e 
corresponde à área a montante da 
foz do rio Corgo, até ao Cachão 

da Valeira. O Douro Superior, que 
tinha predominantemente cultura 
de cereais e criação de gado, 
devido às suas caraterísticas de 
clima, de solo e ao difícil acesso 
fluvial, foi apenas abrangido pela 
dermacação de 1907. Esta sub-
região, cujas vinhas foram menos 
atacadas pela filoxera, aproveitou 
esse momento para aumentar a 
produção de vinho e a área de 
vinha.

Em 2001, o Douro é classificado 
como Património Mundial, numa 
extensão de 24.600 hectares, 
correspondendo apenas à décima 
parte da área total da Região 
Demarcada, que são 250.000 
hectares, dos quais 43.500 são de 
vinha4.

4. Dados relativos ao 
ano de 2018. Fonte: 
ivdp.pt

004. Mapa de Portugal 
com os distritos por 
onde corre o Douro e a 
àrea correspondente à 
região demarcada
Mapa do Rio Douro e 
dos seus afluentes; 
Mapa com as sedes 
de concelho da região 
demarcada;
Mapa com as divisões 
da região demarcada; 

Região Demarcada
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004.
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A região do Douro é o fruto de 
conflitos e de relações de força que 
se jogam em cada momento [Ela é 
também] o resultado da ação que os 
grupos humanos nela desenvolveram 
e como ao longo da história souberam 
usar um conjunto de técnicas 
tradicionais ou inovadoras, na 
organização do seu território e nas 
relações deste com o exterior5.

A paisagem do Douro é altamente 
humanizada e foi construída por 
sucessivas gerações de pessoas, 
com a meta de tornar a região o 
mais apta possível à prática da 
viticultura, que está presente na 
região pelo menos a partir do final 
do processo de romanização do 
território6. Esta reflete com precisão 
o intercâmbio de influências 
culturais dos vários povos que 
a ela se dedicaram ao longo dos 
tempos; suevos, visigodos, celtas, 
galaicos, lusitanos e portugueses, e 
é dessa mistura biológica, social e 
patrimonial que se foi moldando até 
aos dias de hoje.

É desta vontade de domar os 
vales profundos e escavados, de 

criar solo, que surgem os famosos 
socalcos das vinhas durienses, 
longos terraços suportados por 
muros de xisto que geometrizaram 
e organizaram o cenário que hoje 
vemos. Assim, podemos afirmar 
que as formas da paisagem 
duriense estão diretamente 
associadas à realidade vivida ao 
longo dos séculos, evoluíndo com 
as mudanças que o tempo volvido 
proporcionou.

A Vinha pré-filoxera é caracterizada 
por um grande número de muros, 
de desenho curvilíneo, dando 
origem a terraços horizontais e 
estreitos. Estes muros costumavam 
ser de um aparelho rudimentar e 
consequentemente de pouca altura. 
As ligações entre terraços eram 
feitas por escadas, sendo muito 
comum uma solução chamada de 
salta-cão, em que lajes de pedra 
eram parcialmente metidas dentro 
do muro, sendo que a parte que 
balançava criava o degrau. Nos 
dias de hoje, os vestígios desta 
vinha que não foram reconvertidos 
chamam-se mortórios e fazem 
parte integrante da paisagem que 

5. MARTINS PEREIRA, 
Gaspar, Douro –Estudos 
e Documentos, nº 2, 
IVDP e UTAD, 1996, 
p. 158

6. OLIVEIRA, Aurélio, 
As quintas na estrutura 
fundiária e produtiva do 
país do Douro, GEDTUR, 
Maia, 2012, p. 40-44

005. Vinha em 
Patamares

Construção da Paisagem

005.
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7. Surriba - ato de 
escavar
(a terra) para que 
melhorem
as suas condições de
fertilidade.

006. Quinta do Síbio, 
Alijó

007. Desenho 
representativo da 
plantação das vinhas 
pré, pós filoxera e pós 
mecanização

foi classificada. Costumam ter 
oliveiras plantadas no sítio das 
antigas vinhas e estão protegidas, 
para não se destruirem.

A Vinha pós-filoxera é caracterizada 
pela necessidade da utilização 
de um porta-enxertos de videira 
americana, que requer solos mais 
profundos. Isto influenciou o modo 
como a surriba7 era feita, o que 
implicava um maior movimento de 
terras e por isso muros mais fortes. 
Os muros deste tipo de vinha eram 
mais altos, e mais espessos com 
uma ligeira inclinação para dentro, 
para segurar melhor as terras. 
Esta mudança possibilitou um 
maior espaço entre muros, criando 
terraços muito mais largos e com 
capacidade para algumas dezenas 
de bardos.

A Vinha pós-mecanização surge da 
combinação de muitos factores, 
sendo os principais a falta de 
mão de obra disponível para fazer 
os saibramentos necessários 

006.

007.
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e o advento de tecnologia, 
especialmente maquinaria 
pesada, capaz de executar estes 
procedimentos num menor espaço 
de tempo e com custos reduzidos. 
Assim, surgiram dois novos tipos 
de vinha, a vinha ao alto e a vinha 
em patamares. A vinha ao alto é 
feita pela linha de maior declive, 
e permite um maior número de 
cepas na mesma área. A vinha em 
patamares é feita em patamares 
de terra, curtos, com uma ou 
duas linhas e normalmente é 
rompido por grandes diagonais que 
permitem o acesso aos diferentes 
níveis. A mecanização também 
obrigou ao aumento do espaço 
entre bardos, para poderem passar 
pequenos tractores entre os bardos, 
a fim de substituir a necessidade de 
mão de obra a utilizar.

Estas transformações sucessivas 
da paisagem construíram o 
cenário que está classificado como 
património mundial pela UNESCO. 
No entanto, apenas uma pequena 
parte está legalmente sujeita às 
regras que esta classificação veio 
impor, como a obrigatoriedade 
de manter os mortórios intactos, 
impedindo a sua reconversão para 
vinhas, ou a proibição da destruição 
de qualquer elemento vernacular8.
A paisagem fora da zona 
classificada continua num processo 

contínuo de metamorfose, onde 
valores como a produtividade 
agrícola entram em conflito 
com o património paisagístico 
construído. É de salientar então o 
contraste entre as possibilidades 
de intervenção na paisagem, que 
se baseia apenas na fronteira entre 
a paisagem classificada e o resto 
da região, criando apenas barreiras 
legais que não ajudam a criar 
uma estratégia homogénia para o 
território do Alto Douro Vinhateiro.

No centro desta questão está 
a quase abolição dos muros de 
pedra, que pelo seu custo material 
se tornam incomportáveis para o 
lavrador comum, mesmo apesar 
dos sucessivos incentivos9 para 
a sua recuperação. Também 
é fundamental considerar 
outros factores, como a própria 
produtividade dos terrenos, que 
aumenta com a mecanização dos 
processos e que, na maioria dos 
casos, é incompatível com esses 
mesmos muros, e os socalcos 
que implicam. Existem no 
entanto vantagens significativas, 
especialmente a longo prazo, 
nos muros de xisto. Destaca-
se a protecção contra a erosão 
provocada pelos ventos e chuva 
a que os patamares de terra 
se encontram invariavelmente 
expostos.

8. Nos quais se incluem 
muros, edifícios, 
calçadas, núcleos de 
vegetação arbórea e 
galerias ripícolas.

9. Existiram, ao longo 
dos anos, diversas 
candidaturas a 
fundos europeus 
para a reconstrução e 
construção de muros 
de xisto
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008. DUSSAUD, 
Georges, Quinta do 
Porto

008.
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O turismo, uma indústria que tem 
vindo a crescer continuamente no 
país, é neste momento uma das 
principais actividades económicas 
portuguesas, com um peso 
estimado de 13,7% do PIB10. A 
região do Douro não foge a esta 
regra, aumentando o número 
de dormidas de 290.000 para 
380.000 em apenas dois anos 
(os dados referem-se à NUT 3 do 
douro e são referentes ao período 
entre 2014 e 2016)11. O peso dos 
turistas estrangeiros também tem 
vindo a aumentar, mas a maioria 
dos turistas ainda são portugueses. 
No caso da região demarcada 
do Douro, a paisagem vinhateira 
e o vinho assumem-se como as 
principais atrações de pessoas. 

O enoturismo cruza-se com a 
cada vez maior oferta de serviços 
da região, como as viagens em 
cruzeiros fluviais ou os diferentes 

equipamentos culturais, que 
têm vindo a surgir associados ao 
aumento da procura turística e ao 
desenvolvimento da região. 

No entanto, e apesar dos 
indicadores positivos, a Região 
demarcada tem apenas um tempo 
médio de estadia de 1,5 dias12. Isto 
pode alimentar diversas análises: 
uma é a de que o Douro continua 
a ser apenas um local de desvio 
para turistas que vêm do porto 
e que não tem ainda programa 
turístico suficiente, para além dos 
relacionados com o Enoturismo, 
para segurar os visitantes durante 
mais tempo. Pode também 
significar, que as dinâmicas 
turísticas contemporâneas assim 
o impõem, encabeçadas pela 
facilidade que os voos low cost 
permitiram para se fazerem viagens 
mais curtas. 

O Turismo e o seu impacto

10. Dados relativos ao 
ano de 2017. Fonte: 
https://www.portugal.gov.
pt/pt/gc21/comunicacao/
comunicado?i=turismo-
representa-137-do-
produto-interno-bruto-
em-portugal

11. Fonte: douro.apdl.pt

12. Fonte: pordata.pt

009. Horta Biológica do 
Hotel Six Senses Douro 
Valley

009.
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Ainda assim, o exponencial 
crescimento da procura fomenta 
novas oportunidades para nichos 
de mercado e o turismo de 
experiências é um deles. Este tem 
ainda mais relevo no Douro por 
estarmos numa região vitivinícola, 
sendo que algumas quintas 
começam a oferecer a oportunidade 
para participar nas vindimas. Esta 
experiência pode ser transversal 
a toda o processo, desde o cortar 
das uvas, até a pisa tradicional 
em lagar. Existem também alguns 
estabelecimentos capazes de aliar 
estas experiências específicas da 
região a outras características do 
turismo em espaço rural, com o 
objectivo de oferecer experiências 
com um espírito semelhante 
mas com produtos e aplicações 
diferentes. É neste caso que surge 
o exemplo pertinente do hotel 
Six Senses Douro Valley, em que o 
utilizador consegue acompanhar 
os processos de crescimento de 
vários produtos agrícolas até poder 
usufruir deles.

Outro problema, transversal a 
toda a indústria turística, é o da 
sazonalidade, que no Douro tem 
ainda mais influência devido a 
factores como o clima, muito mais 
apelativo nos meses quentes, ou à 
pequena janela temporal associada 
aos picos de procura, como as 
vindimas.

Com este aumento de procura, 
também aumentou o impacto desta 
indústria nos restantes sectores da 
sociedade, e associados à bem-
vinda dinamização do território 
surgem alguns problemas típicos 
da expansão deste sector. Estes 
fenómenos, como o aumento dos 
preços das rendas e dos serviços, 
começam a afectar com alguma 
gravidade as zonas mais expostas 
a este fenómeno, como o Porto e 
Lisboa, mas que aqui se começam 
apenas a sentir. É neste sentido 
que se torna importante um 
planeamento detalhado, para tentar 
não cometer os mesmos erros que 
se cometeram nessas zonas. 

010. Panorama do Hotel 
Six Senses Douro Valley

010.
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A mobilidade é um dos factores 
mais importantes para a viabilidade 
económica de uma região, 
especialmente nos dias de hoje, 
com as crescentes facilidades nesse 
domínio.  Com o investimento 
Português em infra-estruturas 
rodoviárias para todo o país, 
durante as últimas décadas, o 
Douro não foi excepção. Servido 
pela A24, que liga Chaves a Viseu, 
que desde que se abriu o túnel do 
Marão em Vila Real se cruza com a 
A4, que sempre foi um importante 
eixo de ligação interior/litoral para 
o Porto, o Peso da Régua, assume 
hoje em dia um papel importante 
como plataforma entre várias 
modalidades. Com a importância 
económica do comboio a diminuir, 
substituído pelas auto-estradas 
no transporte de mercadorias, 
correio e pessoas, este tornou-
se sobretudo um equipamento 
turístico. No entanto, importa 
salientar que a supressão de 
serviços, assim como a de pequenas 
linhas que ligavam à do Douro, 
como a linha do Tua e do Corgo, foi 
um factor fundamental para a perda 

de importância do comboio, como 
meio de transporte de pessoas.

A 100km do Porto, que se traduz 
em pouco mais de uma hora de 
viagem por auto-estradas, a região 
encontra-se muito bem servida por 
infra-estruturas viárias, o que abre 
a possibilidade para a região ser 
visitada como destino secundário 
de quem vai visitar o Porto. Isto 
também confere uma proximidade 
importante ao aeroporto Sá 
Carneiro, possibilitando a 
abertura da região aos mercados 
estrangeiros e aproximando a região 
do resto do mundo.

O rio, que sempre foi o principal 
eixo organizador do território, 
também tem um papel importante 
no turismo e também sofreu 
alterações  profundas durante o 
último século. Com a construção de 
cinco barragens e com a construção 
de um canal navegável estável, o 
Douro passou a receber centenas 
de barcos de cruzeiros por ano, 
que podem ir desde o Porto até ao 
troço internacional do rio.

Mobilidade e Infra-Estruturas

011.

011. DUSSAUD, Georges, 
Barca de Passagem
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Vila Real

Bragança

Guarda

Viseu

Porto

Lamego

Régua

A4

A4

A24

A24

Autoestradas
Caminho de Ferro
Rio Douro

Região Demarcada
Capitais de Distrito
Quinta de Tourais

012. Mapa do Norte 
de Portugal com os 
principais eixos de 
mobilidade assinalados

013. MENÉRES, 
António, Linha do Tua. 
Viaduto e túnel das 
Presas

012.

013.
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As Quintas, sendo estruturas de 
produção organizadas, são um ele-
mento fundamental na construção 
e organização do território.

Foram as ordens monásticas, 
nomeadamente dos mosteiros de S. 
João de Tarouca, de Santa Maria De 
Salzedas e de S. Pedro das Águias, 
que primeiramente se envolveram, 
quer de uma forma direta, através 
de feitores ou familiares, quer de 
uma forma indireta, através de 
arrendatários, na construção e 
exploração de extensas áreas de 
vinhedos, as quintas ou granjas, 
normalmente protegidas por muros 
ou vedações13. 

Essa estrutura foi conservada 
ao longo do tempo e depois da 
extinção das ordens religiosas, 
mantiveram-se grandes 
propriedades de vinha, cujo núcleo 
central era constituído por uma 
casa senhorial ou solar, muitas 

vezes com uma capela própria e 
cujos proprietários podiam ser 
residentes ou absentistas, como no 
caso da burguesia portuense, que 
adquiria cada vez propriedades de 
maior dimensão.  

Parece-me importante por isso 
referir, que as casas de quinta 
tradicionais, e entenda-se aqui 
tradição como carácter funcional, 
ligado à propriedade vitivinícola, 
que embora não se reduzindo à sua 
função, têm em atenção fatores 
sociais, económicos, sociais e 
técnicos. 

As Quintas, na região demarcada 
do Douro, na maioria, incorporam 
ainda hoje, no seu espaço 
arquitetónico a casa de habitação, 
a adega e os lagares, pois a sua 
arquitetura  é indissociável da 
produção vinícola. Toda a sua 
estrutura está intimamente ligada 
à produção de vinho, organizando-

13. OLIVEIRA, Aurélio, 
2012, As quintas na 
estrutura fundiária e 
produtiva do país do 
Douro, págs. 40 a 44

014. DUSSAUD, 
Georges, Covas do 
Douro

Quintas, unidades estruturais da 
paisagem

015.

014.
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se em torno de um pátio, onde se 
encontram várias lojas e todas as 
estruturas de apoio a essa atividade 
agrícola. Para além desta estrutura 
principal, existiam também 
pequenas construções adjacentes, 
a casa do caseiro ou feitor e os 
cardenhos que serviam para 
guardar as alfaias agrícolas  e os 
dormitório dos trabalhadores rurais.

As casas de Quinta são, no fundo 
conjuntos construtivos que, 
integrando a habitação, os edifícios 
de apoio à agricultura e à criação 
de animais, o pátio e os próprios 
muros envolventes, preenchem um 
vasto leque de situações entre os 
limites popular e erudito, sendo, 
sobretudo, um instrumento de 
trabalho.14 14. FAUVRELLE, Natália, 

2006, Viver e saber fazer 
- Tecnologias tradicionais 
na Região do Douro: 
estudos preliminares, 
pág.182

015. Mapa localização 
das Quintas na Região 
Demarcada do Douro

Rio Douro Afluentes Quintas e Casais Quinta de Tourais

015.
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Quinta de Tourais

“Uma Quinta de família, gerida com o único objectivo de perpetuar o legado das 
gerações anteriores que tanto trabalharam para construir um património como 
este, cheio de tradição e antiguidade mas que evoluí e muda constantemente. 
Tourais é um produto do carinho e da dedicação, que se sente em qualquer copo 
de vinho e em qualquer jantar ou almoço partilhado numa mesa cheia de gente. 
É acima de tudo uma oportunidade para relembrar o que realmente importa, 
desfrutar de cada momento como se fosse o úlitmo.”15

15. Texto escrito pelo 
autor em Agosto de 
2018

016. Quinta de Tourais

016.
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A Quinta de Tourais está situada no 
final do Vale de Cambres, entre o 
Peso da Régua, a Norte, e Lamego a 
Sul.  A Quinta insere-se no coração 
da sub-região do Baixo Corgo, onde 
se encontraram os vestígios mais 
antigos da demarcação Pombalina. 
A Casa-mãe encontra-se numa 
pequena planície que estende 
por  pouco mais de 800 metros 

de distância até ao rio. O rio 
contorna a casa a Poente e a Norte, 
enquanto que o vale e as vinhas da 
propriedade sobem para Nascente. 
A Quinta encontra-se numa zona 
de excelentes acessos, com a 
Estrada Nacional 222, que liga Foz 
Côa a Vila Nova, a passar na sua 
porta, e dista apenas 5 quilómetros 
da saída mais próxima da A24. 

Localização e acessos

017. Quinta de Tourais, 
vista aérea. Relação com 
as cidades próximas 
(amarelo - Lamego; 
vermelho - Peso da 
Régua)

018. Quinta de Tourais, 
vista aérea. Delimitação 
da propriedade.

017.

018.
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A história da Quinta de Tourais 
é muito antiga, e sendo assim, 
importa tentar perceber o 
seu percurso evolutivo como 
propriedade. A primeira referência 
histórica à Quinta é da Alta Idade 
Média, em que encontramos 
Tourães, referida como uma 
propriedade indexada ao conjunto 
de foros do Mosteiro de Salzedas, 
que se instalou no Douro no século 
XII. Sempre nas quintas e foros, só 
em Tourães tiram cento e tantas 
pipas de vinho, além de trigo, azeite e 
dinheiro16.  Anterior a este período 
não existem documentos que 
atestem a existência da Quinta, mas 
de acordo com relatos informais, a 
antiga estrada, que passava junto 
à casa principal, seria de traçado 
romano, o que permite especular 
acerca da data da verdadeira 
fundação da Quinta17.

A história recente da propriedade 
está intimamente ligada à história 
familiar do lado materno do autor. 
Antes de ser adquirida pela família, 
a Quinta estava dividida em duas 
parcelas diferentes, com nomes 
e proprietários diferentes, ainda 
que, quer as casas quer as vinhas 
correspondentes fossem contíguas. 
O bisavô do autor comprou uma 
dessas propriedades, a Quinta 
de Tourais, para expandir o seu 
negócio como revendedor de 
vinhos e produtos agrícolas e 

também começar o comércio de 
vinho, a partir da produção e com 
meios próprios. 

Mais tarde, pouco depois da morte 
do bisavô, a sua esposa comprou 
a propriedade adjacente, deixando 
em herança a outra parcela, e 
para todos os efeitos, unificando a 
Quinta sob a mesma alçada familiar. 
Durante a geração seguinte, a dos 
avós do autor, Tourais chegou ao 
seu auge em termos de dimensão 
e consequente produção agrícola 
e vinícola, já que produzia cerca de 
200 pipas de vinho por ano, para 
além de outros bens essenciais 
e complementares como frutas, 
azeite e vinagre, hortícolas e aves 
de capoeira. 

A geração seguinte dividiu a 
propriedade herdada em três 
novas propriedades contíguas, 
alienando algumas parcelas que 
se encontravam separadas da 
propriedade principal (ver imagem 

023). A Quinta chega à geração 
actual, a quarta, com uma área total 
de cerca de 12ha que pertencem 
à mãe e aos dois tios do autor. É 
também nesta geração que o foco 
económico da Quinta passa a ser 
diversificado, não se dedicando 
exclusivamente à produção de 
vinho, passando a oferecer outros 
serviços ligados ao enoturismo. 
Como foi dito anteriormente, toda 

A Quinta e a Família

16. OLIVEIRA, Aurélio 
de, 2012, As quintas 
na estrutura fundiária 
e produtiva do país do 
Douro, pág. 37

17. Esta informação 
foi recolhida através 
de relatos informais 
de familiares do 
autor, baseados na 
sabedoria geracional 
popular. Apesar de não 
conseguirmos verificar a 
veracidade da afirmação 
pareceu-nos um detalhe 
importante.
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019. Retrato familiar. 
Segunda e terceira 
geração familiar ligada 
à propriedade, década 
1960

020. Retrato de casal. 
Primeira geração familiar 
ligada à propriedade, 
década de 1950

021. Quinta de 
Tourais, vista aérea da 
propriedade. 

022. Quinta de Tourais, 
vista aérea. Divisão da 
propriedade.

019. 020.

021.

022.
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Como foi dito anteriormente, toda 
a Quinta teve que se adaptar às 
mudanças constantes de uso. As 
vinhas e as casas, enquanto os 
dois elementos constituintes da 
quinta acompanharam as mudanças 
geracionais que afectaram Tourais e 
que foram descritas anteriormente. 

As razões para estas mudanças 
extendem-se, obviamente, à  
vizinhança e à própria evolução do 
território mais próximo. Nos anos 
1960, as vinhas, que antigamente 
chegavam directamente até as 
casas, foram separadas aquando 
da construção da estrada nacional 
222 (ver imagens 024 e 025). Também 
nesta década foi expropriada uma 
pequena parte da propriedade, 
junto ao topo Este da propriedade, 
para a construção de uma escola 
primária. Mais tarde, na década de 
1980, foi construído pela empresa 
Sandeman um armazém, de grande 
escala, muito perto do limite das 
casas.

Saibramentos novos foram feitos 
também nessa altura, o que 
mudou completamente o carácter 
das vinhas para se adequar à 
mecanização dos processos de 
produção. Destruiram-se os 
socalcos na parte mais íngreme da 
propriedade e por consequência as 
estruturas associadas a esse tipo de 

organização dos vinhedos. 

Assim sendo, hoje o tipo de vinha 
predominante é a vinha ao alto, e 
sobrevivem os muros de suporte 
que organizavam o plantio das 
vinhas. 

Hoje a Quinta produz cerca de 12 
mil litros de vinho (cerca de 20 
pipas) de vinhos DOC, numa aposta 
que dá preferência à qualidade em 
vez de quantidade. Oferece ainda, 
na área de serviços, nove quartos 
para turismo rural, visitas e provas 
de vinho assim como refeições para 
grupos e actividades de vindima.

Trata-se de uma quinta tipicamente 
duriense, rodeada de vinhedos 
e integrada na paisagem. A casa 
ocupa um lugar de destaque, 
dominando visualmente toda 
a propriedade. Toda a sua 
estrutura reflete não só a função 
da habitação, mas também a 
de produção de vinho e do 
enoturismo. A sua construção 
reflecte diferentes épocas, pois, 
como a maioria das casas rurais, 
teve um crescimento faseado de 
acordo com as necessidades que 
foram surgindo (ver imagens 026 e 

027).

Evolução da Quinta
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023. 024.

025.

026.

023. Quinta de Tourais, 
foto de família ilustrativa 
da antiga relação entre 
a vinha e a casa-mãe, 
década 1960

024. Quinta de Tourais, 
vista parcial Nascente, 
década 1980

025. Quinta de Tourais, 
vista do conjunto, 
década 1990

026. Quinta de Tourais, 
vista do conjunto
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A primeira fase de mudança corresponde 
ao momento da divisão da casa em três 
habitações, o que resultou na divisão em 
dois de uma das duas propriedades originais 
(ver imagen 028).  Durante este processo, 
houve uma vontade clara de acentuar as 
barreiras entre as duas casas, em que se 
removeu um anexo agricola, separou-se 
a meio o edifício dos lagares e encerrou-
se a passagem entre as duas alas da casa, 
terminando com a sua disposição em L. 
Nesse momento, um dos proprietários, que 
não morava na sua casa, viu-se impedido de 
aceder à sua parte da casa, visto não haver 
uma ligação entre o armazém situado no rés-
do-chão e o piso de cima. 

A fase seguinte corresponde às obras 
do primeiro turismo rural para a Quinta 
de Tourais, com a demolição dos anexos 
contruídos sem qualquer tipo de valor 
arquitectonico significativo e com a 
transformação das antigas lojas rurais em 
quartos de habitação. É neste momento 
que se constrói uma piscina no terraço da 
casa, obrigando a uma utilização partilhada 
das zonas de entrada e do próprio terraço. 
Constroi-se ainda um salão de apoio à 
cozinha tradicional, com o objectivo de 

027.  028.

1980  1990  

027.1  

027.2  

1980  - Piso Térreo

1980  - Piso 1

Faseamento Evolutivo
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poder servir refeições a grupos assim como 
para utilização dos futuros hóspedes.
A terceira fase corresponde à criação de 
novas infra-estruturas para a segunda casa, 
roubando área de armazém para se fazer 
ao nível do piso térreo uma cozinha e sala, 
assim como acesso ao piso superior de 
quartos, tornando a casa habitável.

A última fase corresponde à vontade da 
terceira habitação de ter também turismo 
Rural, com sucessivas transformações, 
totalizando a construção de sete quartos 
para alugar, assim como uma piscina. 
Reconverteram também a sua metade da 
adega numa sala para dar os pequenos-
almoços. Finalmente, a segunda casa decidiu 
fechar o seu espaço exterior, murando-o, e 
construindo a terceira piscina do complexo 
para usofruto próprio.

029. 030.

2002 2019

030.1  

030.2  

2019  - Piso Térreo

2019  - Piso 1

Uso Agrícola

Uso Habitacional

Uso Enoturismo

Uso Misto

Plantas à escala 1.1000
N
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Após a descrição da evolução que 
ocorreu importa fazer um balanço 
das alterações e do que elas podem 
significar. Das muitas alterações 
que foram feitas durante o período 
de tempo que investigamos,  
destaca-se o claro domínio que o 
turismo assumiu, tornando-se a 
actividade económica principal, e 
sacrificando, na maioria das vezes, 
as antigas estruturas associadas à 
produção agrícola.

Do ponto de vista arquitectónico 
nota-se o carácter fortemente 
evolutivo, sendo possível ver as 
diferentes fases, constituídas por 
muitas pequenas intervenções, em 
alguns casos improvisadas, que 
por vezes resultam num conjunto 
complexo, mas que,  de tudo 
cumprem com a sua função e com 
as expectativas geradas pelos 
donos. É óbvio que esta maneira 
de intervir contribui para uma 
leitura fragmentada e de pequenos 
acrescentos, especialmente se 
virmos a propriedade no seu 
conjunto geral.

Parece-nos também exagerada 
a repetição de equipamentos, 
sendo o exemplo mais flagrante 
a existência de três piscinas, mas 
isto é o resultado de cada casa 
se querer tornar independente e 

de esta ser uma infra-estrutura 
importante na indústria do turismo.
Todo o complexo tem influências 
eruditas e populares, e 
assemelhava-se18 à casa rural 
senhorial típica19, em que habitação 
ocupa o primeiro e segundo pisos, 
enquanto a função produtiva ocupa 
o piso térreo, com a adega, os 
lagares e as lojas de apoio à parte 
agrícola, bem como as cozinhas, 
em edifícios anexos, que serviam 
para os trabalhadores, com lareira 
e lugar de fumeiro. Trata-se de uma 
arquitetura evolutiva, condicionada 
às necessidades do conjunto de 
circunstâncias inerentes ao uso 
e inserção no espaço rural, bem 
como aos diferentes proprietários, 
aos seus gostos e possibilidades 
financeiras.

É interessante reparar na forma 
como as casas mudaram neste 
período recente, e as suas 
diferenças na abordagem às 
sucessivas necessidades de 
evolução. Se por um lado a primeira 
casa se fez valer do trabalho do 
arquitecto para planear e executar 
as intervenções, a terceira casa 
nem sempre o fez. As diferenças 
também partem da maneira como 
os utilizadores vivem e decoram os 
espaços.

18. Era mais fácil de 
identificar as influências 
deste modelo antes das 
sucessivas alterações 
recentes

19. “Habitações ou 
conjuntos construtivos 
que , integrando a 
habitação, os edifícios 
de apoio à agricultura e 
à criação de animais, o 
pátio e os próprios muros 
envolventes, preenchem 
um vasto leque de 
situações entre os limites 
popular e erudito.”  
FAUVRELLE, Natália, 
2004, Quintas do Douro 
– As arquitecturas do 
vinho do porto, pag. 29

Reflexão
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031. 032.

033. 034.

035. 036.

037. 038.

031. Casa 1 e 2, vista 
Nascente, década 1970

032. Casa 1, vista 
Nascente/Sul, década 
1970

033. Casa 1, vista Sul, 
década 1990

034. Casa 1, entrada, 
década 1990

035. Casa 1 e 2, pátio 
laranjal, década 1990

036. Casa 3, cozinha 
antiga, década 1980

037. Casa 2, Armazéns 
de vinho, década 1980

038. Casa 1, Lagares, 
década de 1990

1

43

5

6

7

82

3

1 2

4

5 6

7 8
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039. 040.

043. 044.

045.

041. 042.

039. Casa 1, vista 
Nascente/Sul, década 
1990

040. Casa 3, pátio, 
década 2000

041. Casa 3, pátio, 
década 2000

042. Casa 3, pátio e 
piscina, década 2000

043. Casa 2, Sala estar, 
década 2000

044. Casa 2, Corredor 
acesso quartos, década 
2000

045. Casa 1, Biblioteca-
Mirante, década 2000

3

1 2

4

5 6

7

67

5

24

3

1
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046. 047.

048. 049.

050. 051.

052. 053.

046. Vista geral

047. Casa 1, Vista Sul/
Nascente

048. Casa 1 e 2, pátio 
laranjal e acessos

049. Casa 1 e 2, pátio 
laranjal e acessos

050. Casa 1 e 2, vista 
nascente

051. Casa 1, vista 
terraço

052. Casa 1, pátio

053. Casa 1, terraço/
piscina

3

1 2

4

5 6

7 8

8

6

5 4

2 7

3
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054. 055.

056. 057.

058. 059.

060. 061.

054. Casa 3, terraço 
quartos

055. Casa 3, Pátio/
piscina

056. Casa 2, Piscina

057. Casa 1, Lagares, 

058. Casa 2, Armazém

059. Casa 1, Armazém

060. Casa 1, Cozinha 
trabalhadores

061. Casa 1, Salão 
eventos

3

1 2

4

5 6

7 8

8
7

6

4

5

3

2
1
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062. 063.

064. 065.

066. 067.

062. Casa 2, corredor 
acesso quartos

063. Casa 1, hall entrada

064. Casa 2, sala de 
estar

065. Casa 1, sala de 
estar

066. Casa 1, corredor 
acesso quartos

067. Casa 1, acesso à 
biblioteca

3

1 2

4

5 6

4

2

6

15
3



069.

068.

068. GRAÇA DIAS, 
Manuel, Casas 
populares, Vida 
Moderna

069. MENÉRES, 
António, 1963, A ajuda 
no trabalho, Percursos 
pela arquitetura popular 
no Douro
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II. Arquitectura sem Arquitectos

A Arquitectura popular como objecto 
reconhecido

O Inquérito e a sua influência na classe

O “novo vernacular”

O papel do arquitecto
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20. “Architectural history, 
as written and taught in 
the western world, has 
never been concerned 
with more than a few 
select cultures. (…) 
Besides, architectural 
history as we know it is 
equally biased on the 
social plane. It amounts 
to little more than a who’s 
who of architects who 
commemorated power 
and wealth; (…) with 
never a word about the
houses of the lesser 
people.” RUDOFSKY, 
Bernard, 1964, 
Architecture Without 
Architects, MoMa, 
prefácio

070. Anticoli Corradi, 
nos montes Sabinos, 
perto de Roma. 

“A história da Arquitectura, escrita e ensinada pelo mundo ocidental, nunca se 
preocupou com mais do que um punhado de culturas distintas. (...) Para além 
disso, a história da arquitectura como a conhecemos é igualmente parcial no plano 
social. É pouco mais do que um quem é quem de arquitectos que comemoraram o 
poder e a riqueza; (...) nunca há uma palavra sobre as casas das pessoas comuns”20

A Arquitectura popular como objecto reconhecido

070.
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A arquitectura, na sua 
multiplicidade de objectivos e 
materializações, tende a manifestar-
se na relação com binómios como 
público/privado, cheio/vazio, 
artificial/natural ou popular/erudito. 

A arquitectura dita erudita, 
de feições nobres, é feita 
exclusivamente por arquitectos21, 
que, por norma, estão investidos 
em estratégias formais com 
objectivos simbólicos ou 
intelectuais fortes. Estes exemplos 
sempre foram o principal objecto 
do estudo histórico da arquitectura, 
e por isso mesmo, constituíram 
quase sempre os modelos por 
excelência para os arquitectos.

No lado oposto, a arquitectura 
popular, tradicional, espontânea, 
vernacular ou anónima, é aquela 
cujo ênfase está no grupo e nas 
condicionantes que a formam. Os 
seus resultados são sempre fruto 
de uma necessidade colectiva, que 
se materializa em casos concretos 
únicos, mas marcadamente 
familiares.

Independentemente de serem 
definições com limites dúbios e 
de muitas vezes se influenciaram 
recíprocamente, são duas 

abordagens  com propósitos 
radicalmente diferentes. Interessa-
nos muito esta última dicotomia 
e interessa-nos em especial a 
arquitectura popular e os seus 
princípios geradores. Entendemos 
que esta vertente da arquitectura, 
ao constituir uma parte substancial 
do património construído e 
por construir, pode e deve ser 
uma ferramenta de estudo para 
melhor compreender alguns dos 
fenómenos basilares da nossa 
disciplina22. Compete-nos ainda 
analisar, recorrendo a exemplos 
práticos, como estas produções 
evoluiram radicalmente, como 
consequência principal das recentes 
mudanças drásticas nos estilos de 
vida e no modo de funcionamento 
das sociedades no seu todo. É 
ainda de destacar as diferentes 
relações de alguns arquitectos 
com esta definição, e de como isso 
altera os seus pontos de vista.

21. Entendemos que há, 
naturalmente, excepções 
a esta regra, mas 
mesmo nesses casos 
os execuntantes seriam 
artistas ou intelectuais 
cultos.

22. “A Arquitectura 
popular proporciona 
fontes preciosas para 
o estudo da génese 
aruitectónica. O claro 
funcionamento dos 
edifícios (...) 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.” AMARAL, 
Francisco Keil do, 1961, 
Arquitectura Popular 
em Portugal, Lisboa : 
Sindicato Nacional dos 
Arquitectos, pag. XXIII

Popular e Erudito
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Os modos de vida populares, 
e particularmente o lado mais 
“folclórico” associado à vida rural, 
ganharam pela primeira vez relevo 
nas correntes de pensamento 
intelectual e artístico no séc. XIX 
durante a influência do movimento 
romântico23. Nas artes, o interesse 
surge pelo contraste com os 
modelos clássicos em voga até a 
altura, que nas suas manifestações 
de modéstia e espontaneidade 
constituiam um objecto com 
valor artístico, e ofereciam uma 
alternativa sólida de inspirações e 
motivos. Apesar de neste tempo 
as motivações deste interesse 
serem maioritariamente nostálgicas 
e saudosistas, este foi o ínicio da 
valorização do legado popular.

No domínio da Arquitectura, no 
início do séc.XX, foi dado destaque 
às construções vernaculares 
com o surgimento da ideologia 
da Casa Portuguesa. Esta estava 
sustentada principalmente nos 
trabalhos práticos e teóricos 
do arquitecto Raul Lino24, nos 
quais elevava as virtudes das 
construções das comunidades 
rurais. O regime político aproveitou 

esta oportunidade, tanto para 
celebrar o modo de vida rural 
e ocultar o seu evidente atraso 
como para ajudar a estabelecer 
um estilo arquitectónico único. 
As implicações desta tese eram 
sobretudo formais, com o ênfase 
dado ao ornamento e à decoração 
das construções.

É na resposta a este paradigma 
que Fernando Távora escreve O 
Problema da Casa Portuguesa em 
1947, no qual muda por completo 
a relação que o arquitecto deve ter 
com o legado tradicional. 

“O passado é uma prisão de que 
poucos sabem livrar-se airosamente 
e produtivamente; vale muito, mas é 
necessário olhá-lo não em si próprio 
mas em função de nós próprios. (...) A 
casa popular fornecer-nos-á grandes 
lições quando devidamente estudada, 
pois ela é a mais funcional e a menos 
fantasiosa, numa palavra, aquela que 
está mais de acordo com as novas 
intenções.”25 

Esta crítica foi um passo para o 
avanço do Movimento Moderno 
em Portugal, que já era a doutrina 

23. “Esta iniciativa ainda 
se insere na evolução 
de um pensamento que, 
estando na base do 
movimento romântico,(...) 
e se caracterizou por um 
interesse crescente pelas 
diversas manifestações 
de carácter popular 
(...)” FREITAS, António, 
1955, Tradicionalismo 
e Evolução, in Revista 
Arquitectura nº 36  

24. As suas principais 
obras escritas são : A 
nossa casa (1918), 
A Casa Portuguesa 
(1929)

25.TÁVORA, Fernando, 
1947, O Problema da 
Casa Portuguesa

O Popular antes e depois do 
Inquérito
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071.

072.

073.

071. LINO, Raul, 1918, 
Projecto para casa nos 
arredores de Lisboa, A 
nossa casa

072. HOEPKER, 
Thomas, 1964, Village
in Trás-os-Montes 
region.
Girl in the kitchen of a
farm house, Portugal

073. ; Inquérito à 
Arquitectura Popular em
Trás-os-Montes e Alto-
Douro, 1961 -
a sombra e 
prolongamento da 
cobertura
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arquitectónica dominante no 
resto do mundo Ocidental. No 
ano seguinte, em 1948, acontece 
o 1º Congresso Nacional de 
Arquitectura, onde a classe se une 
para, progressivamente, mudar o 
paradigma da prática da disciplina 
no país.

O interesse por parte dos 
arquitectos em estudar a herança 
tradicional construída em Portugal, 
viria a culminar no Inquérito à 
Arquitectura Popular em Portugal 
em 1955. Este tinha o objectivo de 
catalogar o património anónimo, 
dividido em seis zonas geográficas 
diferentes.

“Estabeleceram-se disposições 
concretas e pormenorizadas 
sobre os aspectos que convinha 
analisar: ocupação do território, 
estruturação urbana, materiais e 
processos concorrentes de contrução, 
influência do clima, da economia, da 
organização social e dos factores de 
evolução, sobre os edifícios e os seus 
agrupamentos; e uma análise das 
sínteses plásticas desses e doutros 
factores condicionadores.”26

Apesar dos arquitectos envolvidos 
no Inquérito pressentirem  a 
iminência da destruição dos 
contextos que testemunhavam27, 
conseguiram  cumprir o objectivo 
de fornecer um registo competente 
na documentação da paisagem, que 
se materializou na sua publicação 
em 1961. Os responsáveis, para 
além de perceberem que não 
existe apenas um tipo único 
de arquitectura Portuguesa, 
entenderam que a arquitectura 
popular “verdadeira” respondia 
às questões específicas do seu 
tempo, com particular eficácia, 
exaltando a racionalidade destas 
construçoes. Esta constatação 
significava que o tradicional tinha 
um valor pedagógico importante 
e que, acima de tudo, estava 
em concordância com os ideais 
modernistas28. Posta esta hipótese, 
os arquitectos conseguiam agora 
usar um dos pilares da propaganda 
do regime para promover a 
renovação e a modernidade, ao 
invés do seu propósito original: 
perpetuar a imagem nacionalista e 
provinciana de Portugal.

26. AMARAL, Francisco 
Keil do, 1961, 
Arquitectura Popular 
em Portugal, Lisboa : 
Sindicato Nacional dos 
Arquitectos, pag. XXIV

27. “A Arquitectura 
popular regional reflecte, 
como não podia deixar 
de ser, a perturbação 
reinante. Perturbação tão 
profunda que já se torna 
difícil, em certas regiões, 
encontrar meia dúzia 
de edifícios, funcional 
e harmoniosamente 
construídos, segundo 
princípios que ainda 
constituíam norma há 
quatro ou cinco dezenas 
de anos.” AMARAL, 
Francisco Keil do, 1961, 
Arquitectura Popular 
em Portugal, Lisboa : 
Sindicato Nacional dos 
Arquitectos, pág. XXII

28. “Do estudo da 
Arquitectura popular 
portuguesa podem e 
devem extrair-se lições de 
coerência, de seriedade, 
de economia, de engenho, 
de funcionamento, de 
beleza. . . quem em 
muito podem contribuir 
para a formação dum 
arquitecto dos nossos 
dias.” AMARAL, 
Francisco Keil do, 1961, 
Arquitectura Popular 
em Portugal, Lisboa : 
Sindicato Nacional dos 
Arquitectos, pág. XXIII



074. GIGANTE, José, 
Reconversão de um 
sequeiro

075. GIGANTE, José, 
Reconversão de um 
sequeiro

076. BALAZAR, 
Guimarães, Alçado da 
“Casa da Lavoura”,
 “Arquitectura Popular
em Portugal”, 1961 p.48
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O Inquérito e a sua influência na classe

“A minha formação, na Escola do Porto, coincide com o período de elaboração 
do Inquérito. (...) a geração a que pertenço «entrou venerando Le Corbusier» e, 
sem abdicar da modernidade, «acabou por rever-se numa espécie de proposição 
mais humanizada e próxima, decorrente do contacto com a arquitectura 
popular»”29

29. FERNANDEZ, 
Sergio, Abril/2011, 
Comunicações, Sessão I; 
in Joelho #02, p.39

077. Casa de Briteiros, 
Fernando
Távora, [s/d];

077.
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Sob a orientação do arquitecto 
Arnaldo Araújo, o arquitecto Sérgio 
Fernandez estabeleceu-se em Rio 
de Onor, durante um ano, para 
apresentar um projecto para um 
equipamento colectivo no âmbito 
da recuperação da própria aldeia. 
Esta presença continuada permitiu 
ao arquitecto criar laços com a 
população local e ao mesmo tempo 
estudar os modos de vida e as 
arquitecturas subjacentes. 

Percebeu, como de resto é típico 
em toda a região transmontana, 
que o piso térreo das habitações 
é destinado aos animais e que 
a cozinha assume-se como o 
espaço principal da habitação, ao 
ser o espaço mais íntimo. É deste 
estudo que surge o entendimento 
da importância da vida em 
comunidade, primeiro pela absoluta 
necessidade de entreajuda, e 
depois para contrariar o isolamento 
da própria comunidade. Neste 
sentido, a arquitectura volta a 
dar resposta a este problema, 

com as varandas a assumirem um 
papel preponderante nas formas 
construídas, permitindo a extensão 
da vida social das casas para a 
rua. Utilizando os conhecimentos 
adquiridos e a participação activa 
da comunidade, o arquitecto chega 
a uma proposta para uma Casa do 
Povo, que mesmo sendo coerente 
com os modelos arquitectónicos 
contemporâneos reinterpretavam 
os temas e a vida daquela 
comunidade específica.

A Participação no CODA de 
Sergio Fernandez

078.

079.

080.

078. FERNANDEZ, 
Sergio, Alçado da “Casa 
do Povo” em Rio de 
Onor, 1965

079. FERNANDEZ, 
Sergio, “Uma rua em Rio 
de Onor”,
1963

080. FERNANDEZ, 
Sergio, Alçados de um 
conjunto de habitações 
em Rio de Onor, 1965
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“Ao mesmo tempo, na década de 
1960 algumas destas abordagens 
começaram a coincidir com direções 
explicitamente anti-CIAM tais como 
a ideia de planeamento inclusivo, 
auto-construção, e participação do 
utilizador, como parte do esforço 
para redefinir a arquitectura para 
responder melhor às necessidades 
reais dos seus futuros utilizadores.”30

É na continuidade deste confronto 
entre os preceitos universais e 
abstractos do Movimento Moderno 
e o estudo e consideração do 
tradicional, com a abordagem 
que este implico que se elabora 
a proposta portuguesa para o 
CIAM X, “Habitat Rural, Nouvelle 
Communauté Agricole”. 

Esta consistia numa proposta para 
um novo povoamento na região 
transmontana, elaborado segundo 
princípios da “Carta de Atenas” mas 
no qual se integravam aspectos 
tradicionais das comunidades rurais 
portuguesas. Das características 
modernas desta proposta 

destacam-se a separação das 
áreas por usos e a polivalência dos 
módulos habitacionais, que podiam 
ser transformados conforme o 
tamanho do agregado familiar. 

Do estudo do contexto e da 
aproximação à realidade local 
denota-se a importância dada a 
elementos como a “venda” e a 
igreja, onde o largo assume um 
papel preponderante no desenho 
da nova povoação. Dentro das 
casas propostas, destaca-se a 
lareira como elemento central do 
fogo, que é organizado em torno do 
seu forte valor simbólico de reunião 
e convívio. 

30. “At the same time, 
in the 1960s some of 
these approaches began 
to overlap with explicitly 
anti-CIAM directions such 
as the idea of advocacy 
planning, self-build, and 
user participation, as 
part of the the effort 
to redefine architecture 
in ways to be more 
responsive to the real 
needs of its future users.” 
MUMFORD, Eric, 2002, 
The CIAM discourse on
urbanism, 1928-1960 
Cambridge, p.268

081. Habitat Rural, 
painel 3, CIAM X, 1956

082. Habitat Rural, 
painel 2, CIAM X, 1956

Habitat Rural, uma Nova 
Comunidade Agrícola

081. 082.
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“Há mesmo assim na Casa de Chá 
«ideia» logo desde a incrustação 
no sítio – recusa de exibir uma 
construção «modernaça» mas recusa 
de a desfazer num mimetismo 
ruralizante – pontuada pelos volumes 
de canto e de chaminé; ideia na 
maneia de entrar que faz chegar a 
uma esplanada árida, trepar entre 
rochas, «baixar a cabeça» sob o 
alpendre, penetrar e descer entre o 
denteado de um tecto.”31

O projecto da “Casa de Chá” em 
Leça da Palmeira, materializa a 
reformulação da prática disciplinar 
num sentido mais próximo da 
identidade e da situação cultural 
portuguesas, tirando o melhor 
partido da envolvente natural e do 
manuseamento dos materiais locais. 
O projecto tem por referência 
as obras de Alvar Aalto, devido 

à capacidade do arquitecto em 
adaptar as obras modernas aos 
meios disponíveis no seu país, 
também ainda muito enraizada na 
produção artesanal e tratamento de 
matérias naturais. 

A implantação da “Casa de Chá” 
num local privilegiado, de extremo 
contacto com o mar e com as 
rochas, obrigou e permitiu explorar, 
em termos disciplinares, as 
possibilidades de um projecto que 
exigia um tratamento volumétrico 
do edifício de modo integrado e 
orgânico, pelo confronto e tensão 
do construído com a envolvente. 
A construção encrusta-se na 
continuidade da natureza,  tal como 
algumas construções populares 
apresentadas no Inquérito que, 
tirando partido da inclinação do 
terreno, eram implantadas à meia 
cota destes declives. 31. PORTAS, Nuno in 

VIEIRA, Álvaro Siza Casa 
de Chá da Boa Nova – 
Boa Nova Tea House, 
1958-1963, s/p.

083. Siza Vieira, “Casa 
de Chá da Boa Nova”, 
1963
Implantação da 
construção no terreno

084. Siza Vieira, “Casa 
de Chá da Boa Nova”, 
1963  confronto com as 
rochas e prolongamento 
da cobertura

083.

084.

Casa de chá da Boa Nova
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O novo vernacular32

“Em Portugal, onde a investigação antropológica sobre a casa e a cidade 
é ainda rara, são, curiosamente, certas formas recentes de urbanização 
ou de arquitectura, consideradas «marginais» ou menos «eruditas», que 
suscitam o interesse de investigadores assim como da opinião pública.
Podemos mesmo dizer que as instituições (...) subvencionaram diversos 
estudos sobre a construção ilegal - designada por «construção 
clandestina», lugar dominante da arquitectura-sem-arquitecto, que terá 
abrangido, calcula-se, perto de um terço do total de construção das 
últimas duas décadas.”33

085.

32. Termo cunhado pelo 
arquitecto Nuno Portas

33. PORTAS. Nuno, 
Casas de Sonhos: 
emigrantes construtores 
no Norte de Portugal,   
Prefácio

085. CORREIA, 
Margarida, Construções 
clandestinas na periferia 
de Lisboa, 2001



56

086.

Com o passar do tempo a visão 
sobre a arquitectura popular 
cristalizada no Inquérito tornou-
se cada vez menos representativa 
do que era, realmente, popular. 
Pressionada pelo ritmo frenético 
com que as mudanças, transversais 
a todos os sectores da sociedade, 
aconteciam, essa arquitectura 
e o modo de vida a que estava 
ligada estavam condenadas a 
desaparecer.34

 
É neste contexto novo, marcado 
inevitavelmente por fenómenos 
como a pós-ruralidade35 e a 
proliferação dos subúrbios, que 
nos anos 1980 eclode um novo 
vernacular. Com a revolução 
política/social e o aumento 
do poder médio de compra, a 
construção democratizou-se, 
levando as técnicas e os modos de 
construir a migrar de uma lógica 
artesanal para uma lógica industrial, 
o que possibilitou a expressão livre 
da individualidade de cada um. 
Os motivos da forma de construir 

passam a ser extremamente 
complexos, ao ficarem sujeitos 
às influências globais e à nova 
velocidade da sociedade. Os seus 
catalizadores são os cruzamento 
das necessidades práticas e 
de carácter economocista 
dos compradores com a visão 
substancialmente mercantilista dos 
construtores, ao qual se adiciona 
a vontade legítima de fazer uma 
casa à medida dos seus gostos. 
Os resultados materiais tornam-
se extremamente heterogéneos, 
mas, paradoxalmente, intimamente 
relacionados e cada exemplo 
do novo vernacular é único 
mas facilmente olvidável. No 
seu todo, o vocabulário formal 
destas construções é hiper-
complexo já que tanto reutiliza e 
recicla elementos da ruralidade, 
como refaz referências formais 
antigas, se inspira em modelos 
contemporâneos, ou mistura todas 
estas referências. 

34. “O enunciado da 
casa popular, produto 
directo das relações do 
Homem com o mundo 
que lhe é próximo, foi 
ficando cada vez mais 
restrito ao espaço das 
pequenas aldeias isoladas, 
em regime de auto 
sustentação nos confins 
do território, até quase 
desaparecerem como 
modelo compreensível.”               
TAVARES, Domingos, 
2008, Francisco Farinhas, 
Realismo Moderno, 
pág.11

35. “A colisão e a mistura 
entre Cidade e Campo 
– a rurbanização (…) – 
terá sido usado no início 
sobretudo para designar 
processos e formas de 
colonização dos territórios
rurais, facilitada pela 
democratização do 
automóvel e pela 
melhoria das vias 
de comunicação 
e acessibilidades.” 
DOMINGUES, Álvaro, 
2011, Da cidade ao 
urbano, in PORTAS, 
Nuno; DOMINGUES,
Álvaro; CABRAL, João,
“Políticas Urbanas II –
Transformação, Regulação 
e Projectos, pag. 23

086. CORREIA, 
Margarida, Construções 
clandestinas na periferia 
de Lisboa, 2001
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“Os desejos dos analistas e dos 
observadores são no entanto 
negados por uma realidade 
descomprometidamente constatável: 
tudo deixou de ser oitocentistamente 
bucólico e as graciosas casas saloias 
(...) têm vindo a ser substituídas, por 
blocos de geometria afiada, brilhantes 
ou texturados, percorridos por 
variados azulejos, incompreensíveis 
escadas, tortos telhados. A maior 
parte delas é talvez anódina, feia, 
grotesca; mas atrevo-me a dizer que 
representam, neste fim de século, 
a verdadeira arquitectura popular 
portuguesa.”36

Sempre existiu alguma intolerância 
por parte das diferentes academias 
em assumir como popular as 
inovações, feitas por esse mesmo 
povo, às tradições consolidadas.37 
No campo da arquitectura um sinal 

deste desconforto foi a omissão 
das “casas de brasileiro” do formato 
final do Inquérito.38 Conseguimos 
concordar com o porquê desta 
escolha, visto não ser este o tipo 
de património construído que 
interesseava defender e acima de 
tudo estudar, mas o meio século 
entretanto passado permite-nos e 
obriga-nos a outra perspectiva.  
 
Importa contudo reconhecer que 
nunca é positiva a perda total de 
conhecimentos e de procedimentos 
em arquitectura, sob a pena de 
se perderem ferramentas úteis 
durante largos períodos de tempo, 
mas forçar a musealização desse 
património pode ser ainda mais 
prejudicial. A paisagem deve ter 
dinâmica suficiente para evoluir 
e para continuar a dar resposta 
aos problemas contemporâneos. 

36. GRAÇA DIAS, 
Manuel, 1992, 
Arquitectura Popular, in 
Vida Moderna, Lisboa, 
João Azevedo Editor, 
pág. 211

37. “Da música popular 
fazia parte uma enorme 
panóplia de instrumentos 
mais ou menos exóticos, 
mas estava excluído o 
acordeão. As músicas de 
trabalho mais arcaicas 
eram música popular 
mas não o folclore. As 
rendas de bilro contavam 
mas não o crochet. (...) 
Aplicada ao domínio da 
arquitectura popular, 
esta visão, ao mesmo 
tempo que definia como 
populares os abrigos 
pastoris de montanha 
ou as casas rurais com 
varanda exterior de 
Trás-os-Montes, excluía 
as casas de emigrante.” 
LEAL, João, 2011, Entre 
o Vernáculo e o híbrido: 
a partir do Inquérito à 
Arquitectura Popular 
em Portugal, in Joelho 
#2: Intersecções: 
antropologia e 
arquitectura, pág.73

38. “Segundo Silva Dias, 
de fora ficaram aquilo 
que os arquitectos do 
Inquérito designavam 
na altura como as 
«malfeitorias». Os 
exemplos que Silva Dias 
dá a esse respeito são 
dois: o das casas de 
brasileiros do Norte de 
Portugal e a arte nova 
popular.” LEAL, João, 
2011, Entre o Vernáculo 
e o híbrido: a partir do 
Inquérito à Arquitectura 
Popular em Portugal, in 
Joelho #2: Intersecções: 
antropologia e 
arquitectura, pág.72

087. Exemplo do novo 
vocabulário formal 
popular, foto do autor

087.
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088. Exemplo do novo 
vocabulário formal 
popular, foto do autor

089. Exemplo do novo 
vocabulário formal 
popular, foto do autor

É por isso que a arquitectura 
popular, apesar de ser um 
modelo muito mais enraizado, 
coerente e consensual como 
objecto arquitectónico que o 
novo vernacular, não faz sentido 
continuar a existir imutável, 
desconexa da sua envolvente. 
Por outro lado, o novo vernacular 
pode ser considerado como um dos 
melhores indicadores da cultura 
imagética contemporânea, e assim 
uma ferramenta importante para 
qualquer arquitecto. Não pelas suas 
formas, mas pelas pistas que elas 
nos dão acerca de todas as outras 
áreas da sociedade envolvidas e 
das quais a arquitectura se forma 
e está dependente. No seu âmago, 
é uma arquitectura funcional feita 
pelo Homem médio e regido pelas 
suas concepções e referências de 
conforto e bem-estar.

É partindo destes sinais que 
podemos tirar ilações importantes. 
E acho que esta arquitectura 
mostra bem as duas facetas do 
povo Português como um todo. Por 
um lado a visão condescendente 
do homem “educado”, que 
mostra uma inabilidade para 
compreender as decisões , e em 
lidar com a manifestação pública 
de sentimentos. Do outro lado a 
legítima tomada de decisões, que 
apesar de tudo, podiam ser melhor 
informadas, e que mostram alguma 
inabilidade por parte das partes 
envolvidas em distinguir valores e 
tomar as melhores decisões. 

Enquanto que a antiga arquitectura 
vernacular tinha uma lição a 
ensinar aos arquitectos através da 
sua eficiência e da ssua estreita 
relação com a função, a nova 

088. 089.
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arquitectura popular apresenta 
uma híbridez que ainda se afigura 
enigmática para a classe. Assim, o 
novo vernacular partilha o mesmo 
objectivo de qualquer vernacular e 
as suas diferenças resultam apenas 
das mudanças intrínsecas a cada 
sociedade e a cada tempo. Tal como 
a arquitectura popular, A diferença 
está acima de tudo nos diferentes 
contextos da qual brotam estas 
construções.

Hoje em dia, também já se notam 
algumas diferenças em relação 
ao panorama documentado no 
final do século passado. Uma das 
grandes diferenças em relação ao 
tempo anterior que comparamos 
é a burocratização do longo 
do percurso de uma obra, que 
passou a exigir a participação de 
especialistas certificados durante 
todo o processo de construção. 

É no confronto entre estas várias 
posições que procuramos respostas 
a duas perguntas fundamentais: 
Qual é o futuro da arquitectura sem 
arquitectos ou popular? O que é que 
eu posso aprender com ela?

Assim, torna-se claro que “apesar 
dos arquitectos não conseguirem 
conceber estruturas vernaculares, 
podemos tentar recriar os processos 
através dos quais o vernacular emerge 
em cada projecto.”39

É por isto que enumerar e 

descrever sucintamente as 
principais características, físicos  
e etéreos, que constituem os 
materiais da casa popular é 
relevante, visto constituirem-se 
como guias referenciais para o valor 
da adequação e processamento dos 
recursos existentes à disposição, 
reforçando a necessidade de uma 
leitura atenta e sensível ao que nos 
rodeia.

Assume-se, então, uma postura de
receptividade perante a 
investigação das propriedades 
e especificidades dos materiais 
à disposição - dos cardenhos e 
sequeiros de um passado remoto, 
aos modelos contemporâneos que 
marcam pela sua banalidade, cuja
edificação se apoia “numa falsidade 
imaginada, fruto de uma
alternativa a um passado humilde do 
qual se tem vergonha.”40

Apesar de tudo parece-nos válido 
estudar ambas as facetas deste 
fenómenos pois“(...) O artista tem 
apenas uma ambição: dominar 
de tal modo o material que o seu 
manejar se torne independente do 
valor do material em bruto.”41

39. CARUSO, Adam, 
2009, The feeling of 
things, pags. 48-51

40. JORGE, Pedro 
Fonseca, 2007, O «novo» 
passado  in Arquitectura 
Ibérica #20 –
[Re]_Habitar, p. 16

41. LOOS, Adolf, 1897-
1909, Los materiales de 
construccion in Escritos
I, pag.146



60

090.

091.

090. VASCONCELOS, 
Joana, Portugal a 
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O Papel do Arquitecto

42. PORTAS, Nuno, 
2005, Uma outra praxis 
para uma nova classe in 
Arquitecturas - História e 
Crítica, Ensino e Profissão, 
pag. 483

43. FERNANDEZ, 
Sérgio, in Sessão I - 
23/11, Joelho #2, Abril 
2011, pag. 99

senhores de uma casa comprou uma 
cama de bilros. Os quartos tinham 
o tecto inclinado, e um dos paus da 
cama teve de ser cortado para colocar 
a cama no quarto.”43

Então, consideramos que fica clara 
a ideia de que a discussão sobre 
cultura popular e cultura erudita 
é estéril e inoportuna, uma vez 
que a preocupação deve centrar-
se sobre a ampliação do acesso 
da população a todas as formas 
de manifestação cultural. Não 
é preciso fazer escolhas pelos 
consumidores de arquitectura, 
é preciso é que estes tenham a 
informação necessária para fazer 
essas mesmas escolhas. 

Esta necessidade de informar 
a população é ainda mais 
importante em zonas como 
as do caso de estudo, onde 
existem muitas construções 
feitas clandestinamente, ou sem 
o devido acompanhamento de 
um arquitecto. Relativamente à 
maneira de intervir, e ao alcance da 
intervenção,cabe a cada arquitecto 
fazer uma análise e abordagem 
caso-a-caso, tutelado pelos 
compromissos éticos da profissão.

Com este contexto torna-se, na 
minha opinião, pertinente a leitura 
de um pequeno texto escrito pelo 
arquitecto Fernando Távora.

É nesta necessidade de repensar 
e interagir com a sociedade que 
se coloca o arquitecto, com um 
papel fundamental a desempenhar. 
Umbilicalmente ligado às correntes 
artísticas e intelectuais, vertentes 
da cultura tradicionalmente dita 
erudita, o arquitecto tem uma 
responsabilidade social inegável. 

Assim é preciso “legitimar a nossa 
reinvidacação de que o arquitecto, 
enquanto agente cultural, é 
imprescindível ao desenvolvimento 
social das comunidades”42, tal 
como é imprescindível imbuir 
o desenho e o planeamento 
de objectivos, umas vezes 
práticos outras vezes simbólicos, 
reivindicativos da mudança e 
da evolução. No entanto, o 
papel do arquitecto está muitas 
vezes limitado pela própria 
apropriação que as pessoas fazem 
da arquitectura, um fenómeno 
ilustrado perfeitamente nesta 
declaração: “Assisti às pessoas, 
depois de as casas estarem prontas, a 
usarem a casa e a mobilarem a casa. 
Em muitos casos, como é natural, e 
insisto que é natural, foram buscar 
os piores modelos de mobiliário, 
os modelos mais absurdos para a 
sua própria vida, porque eram as 
referências que tinham, e mais do 
que as referências, era a utopia que 
eles viviam, porque era viver como os 
ricos, e portanto foram buscar isso 
tudo. (...) Como exemplo, um dos 



 Durante anos eu pensei a Arquitectura como qualquer coisa de diferente, 
de especial, de sublime e extra terreno, qualquer coisa assim como uma intocável 
virgem branca, tão sublime, tão ideal que apenas a raros era dado realizá-la ou 
compreendê-la, o arquitecto era para mim ou um génio semidivino ou apenas um 
zero.
 Entre a pequena choupana e a mais famosa obra de Arquitectura não havia 
relação, como não a havia entre o pedreiro e o arquitecto. Eram coisas diferentes, 
desligadas. Este conceito mítico da arquitectura e do arquitecto produzia em mim 
um atroz sofrimento, dado que eu não era um génio e não conseguia portanto 
realizar edifícios tão intocáveis como virgens brancas.
 Rodaram os anos. Vi edifícios e conheci arquitectos. Percebi que um 
edifício não se contém numa bela planta nem numa bela fotografia tirada em dia 
de sol e sob o seu melhor ângulo; verifiquei que afinal todos os arquitectos eram 
homens, com as suas qualidades, maiores ou menores, e com os seus defeitos, 
maiores ou menores. Acreditei então que a Arquitectura era sobretudo um 
acontecimento como tantos outros que preenchem a vida dos homens e, como 
todos eles, sujeita às contingências que a mesma vida implica. E a intocável virgem 
branca tornou-se para mim numa manifestação de vida. Perdido o seu sentido 
abstracto, encontrei então a Arquitectura como qualquer coisa que eu ou qualquer 
outro homem podemos realizar - melhor ou pior -, terrivelmente contingente, tão 
presa à circunstância como uma árvore pelas suas raízes se prende à terra.
 E o mito desfez-se. E entre a pequena choupana e a obra-prima vi que 
existiam relações como sei existirem entre o pedreiro (ou qualquer outro homem) 
e o arquitecto de génio.
 Vista sob este ângulo, a Arquitectura aparece-me agora como uma grande 
força, força nascida da Terra e do homem, presa por mil fios aos cambiantes da 
realidade, força capaz de contribuir poderosamente para a felicidade do meio que 
a vê nascer. Efeito e causa, ela é deste modo uma das armas de que o homem 
dispõe para a criação da sua própria felicidade. Procurei atender a tudo, desde os 
ventos que batem o local até ao uso dos materiais, desde as normas oficiais até ao 
bem-estar físico e espiritual de alunos e professores, desde o custo da construção 
até à pendente do terreno, etc. etc. Mas, procurando atender a tudo, procurei 
hierarquizar os condicionamentos e integrá-los num todo que fosse algo mais do 
que uma soma de partes distintas.
 Como uma árvore, este edifício tem as suas raízes, dá sombra e protecção 
àquelas que a ele se acolhem, tem os seus momentos de beleza e, assim como 
nasceu, um dia morrerá depois de viver a sua vida. Não se trata, em verdade, 
de uma intocável e eterna virgem mas de uma pequena e simples obra feita por 
homens para homens.44
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34. TÁVORA, Fernando, 
1993, Escola Primária do 
Cedro, Vila Nova de Gaia, 
1957-1961,
in Fernando Távora, 
pag.84-86;



092.

092. VIEIRA, Siza, 
Esquisso Casa de Chá da 
Boa Nova



64

III. A Génese do Projecto

As condicionantes

Evolução Projectual

A Intervenção



65

093. Casa Valeria, arq. 
Lina Bo Bardi

As condicionantes

“Uma casa, por exemplo, é condicionada na medida em que terá de 
satisfazer determinado programa, construir-se com determinada quantia, 
assentar em determinado terreno, enquadrar-se em determinado 
ambiente, utilizar determinados materiais e mão-de-obra, satisfazer 
aspectos físicos e espirituais dos seus utentes, etc.”35

093.
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Falar sobre um projecto é um 
processo que ajuda a racionalizar 
e a exteriorizar o que muitas vezes 
é feito de forma intuitiva. Esta 
reflexão fundamental, permite 
comunicar o aprendizado em 
que cada momento projectual 
se transforma, contribuindo para 
compreender e a sedimentar as 
opções tomadas.

Importa, no entanto, começar pelo 
início de qualquer projecto de 
arquitectura; o programa solicitado 
e o problema adjacente. O pedido 
consiste na construção de quatro 
“casas de campo” como forma 
de expandir o actual negócio do 
turismo na Quinta de Tourais. 
Assim, e em contraste com o actual 
modelo explorado de turismo rural 
criado há cerca de dezassete anos, 
preza-se a independência deste 
complexo com o espaço familiar da 
quinta. Isto leva-nos ao programa 
e à sua constituição. Quatro 
casas, dois t2 e dois t1, bem como 
todas as estruturas necessárias 
ao aproveitamente lúdico do 
espaço, piscina, jardins e os 
respectivos apoios logísticos, como 

o estacionamento. A dimensão do 
projecto e o consequente programa 
também deriva do limite máximo 
legal a construir inscrito no PDM de 
Lamego, 2% da área agrícola total 
que, somado à área de implantação 
existente, não ultrapasse os 
1000m2, o que neste caso equivale 
aproximadamente à possibilidade 
de ter 400m2 de implantação. 

A vontade de alargar a oferta 
turística da quinta é antiga, 
sendo que a família considerava a 
construção de uma “casinha” junto 
à mina e à ramada secular, no meio 
das vinhas, por ser um dos sítios 
com mais significado e essência 
da propriedade. No entanto, esta 
intenção foi sendo adiada, até que 
um casal amigo tentou comprar 
uma antiga Escola Primária, do 
tempo do Estado Novo, contígua à 
quinta. A compra não foi possível, 
e é deste acaso que surge a ideia 
de se realizar um investimento 
conjunto, para a construção de 
quatro casas.

O pedido
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A decisão do local a implantar o 
empreendimento foi tomada em 
conjunto, e depois de abandonar 
a intenção de construir junto à 
mina, especialmente devido a 
novas condicionantes, como o 
aumento considerável da área 
a construir e a necessidade de 
uma maior independência da 
propriedade. Escolheu-se a parte 
mais alta da Quinta, no topo Oeste 
da propriedade, junto da estrada 
municipal que liga o Peso da Régua 
a Lamego, passando pela Vila de 
Cambres. 

Este local, a uma cota média 
de 140m, relativamente baixa 
comparativamente com a média 
das encostas e dos socalcos do Alto 
Douro Vinhateiro, tem no entanto 
uma vista privilegiada sobre o vale 
do Cambres, o Rio e a Casa Mãe da 
Quinta de Tourais. Tem também a 
grande vantagem do acesso direto 
pela estrada e gozar assim de uma 
autonomia total de acessos.

O sítio é actualmente ocupado por 
vinhas, sendo que tem um muro 

de xisto aparelhado a separá-lo da 
estrada e junto a este muro e ao 
limite Sul da propriedade existe 
uma bordadura de oliveiras velhas. 
O desenvolvimento do projecto 
está condicionado por estes limites, 
devido à necessidade absoluta de 
conservar as oliveiras e de utilizar 
a menor área possível destinada ao 
cultivo da vinha, assegurando que 
os dois recursos, quer económicos 
quer paisagísticos, sofriam poucas 
alterações. 

Esta é também uma das zonas da 
quinta com maior declive, com a 
inclinação orientada a poente, e 
tem uma exposição solar directa 
durante quase todo o dia, por estar 
apenas tapado a nascente. A sua 
posição no vale, próxima do Rio 
Douro, faz com que esteja também 
exposto aos ventos que atravessam 
o túnel criado pelo próprio rio.

O sítio
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098. Fotografia do sítio

099. Fotografia do sítio
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36. Louis Kahn, 
in Conversa com 
estudantes (trad. 
Alícia Duarte Penna), 
Barcelona, Gustavo Gili, 
2002, p.45.

37. Por razões familiares 
o autor nao se 
conseguiu emiscuir do 
papel de cliente

38. Ver capítulo As fases 
da Proposta

“A primeira coisa a fazer é reescrever 
o programa. E o mesmo deve 
ser acompanhado de algo que o 
interprete. O programa, sozinho, 
não significa nada, porque é com 
espaços que se está a lidar. (…) 
Invariavelmente surgirão mais 
espaços, porque todo o programa 
escrito por um não-arquiteto está 
sujeito a ser a cópia de (…) outro 
edifício.”36

Como já foi dito anteriormente, o 
núcleo duro do programa consiste 
em quatro casas, dois “t1” e dois 
“t2”, mais todas as infra-estruturas 
de apoio das quais se destacam 
a piscina e o estacionamento. 
No entanto, existem muitas 
características programáticas 
que ultrapassam esta proposição. 
Algumas delas surgiram pela 
participação dos clientes37 durante 
o processo, enquanto outras 
surgiram naturalmente durante o 
percurso projectual.  

Ambos os casais de clientes 
queriam que as casas fossem 
o mais polivalentes possíveis, 
principalmente para permitirem 

serem usadas tanto como 
habitações secundárias para alugar, 
sendo o seu propósito principal 
serem alugadas durante estadias 
longas, como para habitações 
permanentes. Foi também vontade 
da família do autor que houvesse 
de alguma forma um incentivo para 
os futuros utilizadores passearem e 
explorarem a vinha, com o objectivo 
de fomentar o enoturismo. É este 
o incentivo para o delinear de um 
percurso, informal, que acima de 
tudo serve como pretexto para 
recuperar algumas estruturas da 
quinta que se encontram mais 
degradadas (ver imagens 112. a 
116.).

Confrontado com dificuldades 
em rematar alguns dos espaços 
entre as casas38, surgiu a ideia 
de planear uma horta-jardim, 
um local interactivo onde os 
ocupantes sazonais pudessem 
intervir e experienciar. Devido à 
grande necessidade de água desta 
estrutura, procurou-se uma maneira 
eficaz de armazenar as águas das 
chuvas.

O programa
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39. Álvaro Siza, “Sou 
sensivel ao momento 
que se segue...”, (Álvaro 
Siza entrevistado por 
Laurent Beaudouine 
Christine Rousselot), 
in Álvaro Siza: Uma 
questão de medida, 
p.27.

“As referências são os instrumentos 
que um arquitecto possui; é o seu 
património de conhecimentos,de 
informações. Elas são a soma de 
todas as experiências que é possível 
conhecer e empregar. No contexto de 
um trabalho concreto, o arquitecto 
utiliza esses instrumentos em função 
desse contexto e já não se trata de 
uma posição crítica, mas a utilização 
o mais prudente possível em relação a 
uma dada situação.”39

Durante todo o processo de 
desenho da solução, vamos 
recorrendo a um banco de 
imagens mental, sempre em 
actualização, para nos ajudar a 
resolver problemas de função, 
gosto ou execução. É numa espécie 
de corta e cose de referências 
arquitectónicas que materializamos 
a imagem mental das atmosferas 
que queremos criar. Isto deve-se 
sobretudo ao desconhecimento 
característico de um aluno 
inexperiente, cuja carreira ainda 
não começou, e à segurança que a 
reinterpretação de mestres confere 
ao manejo da nossa ferramenta 

principal: o desenho.

Ao longo de todo o processo 
procuramos diversas referências, 
para situações diferentes, mas 
desses destaca-se claramente a 
Quinta Joanamigo, do arquitecto 
Alfredo Matos Ferreira. Esta obra, 
também situada no Alto Douro e 
semelhante ao nosso projecto no 
seu programa e na sua essência, 
foi nos extremamente útil. É uma 
construção que consideramos 
muito bem conseguida e que 
utilizamos como referência formal 
e programática. Existem diversos 
paralelismos entre esta obra e o 
desenho do nosso projecto.

Também foi importante, para 
o desenvolvimento do nosso 
trabalho, a obra de Alvar Aalto, 
especialmente a Casa Muuratsalo. 
Destacamos aqui o carácter 
experimental desta casa, e as 
consequentes experiências 
formais feitas com o tijolo e o seu 
assentamento. O pequeno espaço 
construído num sobrado sobre 
sala, assim como as coberturas 

As referências
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108. 109.

110. 111.

112.

113. 114.

108. Quinta Joanamigo, 
arq. Alfredo Matos 
Ferreira

109. Quinta Joanamigo, 
arq. Alfredo Matos 
Ferreira

110. Quinta Joanamigo, 
arq. Alfredo Matos 
Ferreira

111. Quinta Joanamigo, 
arq. Alfredo Matos 
Ferreira

112. Casa Muuratsalo, 
arq. Alvar Aalto

113. Casa Muuratsalo, 
arq. Alvar Aalto

114. Casa Muuratsalo, 
arq. Alvar Aalto
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inclinadas, abriram o leque de 
possibilidades a explorar. 

Do ponto de vista conceptual, 
a Can Picafort, dos TedA, pela 
atmosfera que cria, foi nos 
igualmente útil. Mais uma vez 
importa destacar o trabalho sensível 
à natureza dos materiais, com 
detalhes de execução artesanal

As referências também se 
estendem, com maior ou menor 
impacto no desenho do projecto, 
aos elementos abrangidos pela 
pesquisa. Do estudo alargado do 
Douro, especialmente da análise às 
suas infra-estruturas e ao estado 
actual do turismo, percebemos o 
espaço que existe para uma oferta 
turística como esta, diferenciada e 
com vista a estadias mais longas e 
que inclua experiências originais. 

Da casa mãe, com o objectivo de 
atingir alguma coerência entre os 
dois conjuntos, copiou-se detalhes 
como o uso das pedras de bardo no 
chão, e foi se buscar inspiração a  
outros como o pintar dos tectos de 
maceira, que se reflectem nas cores 
utilizadas no projecto final.

Do estudo da arquitectura popular, 
destacamos a necessidade da 
integração no sítio, e tudo que 
isso implica. Da influência do 
Inquérito à Arquitectura Popular 
em Portugal no trabalho de alguns 

arquitectos, destacamos o papel 
que as varandas, e o seu destaque, 
no CODA de Sérgio Fernandez. A 
lareira, que no projecto português 
para o Ciam X, se assume como o 
elemento central da organização da 
casa, vem reforçar a nossa vontade 
de incluir o fogo na nossa proposta. 
Assim estes projectos tiveram 
capacidade para inspirar e modelar 
a nossa proposta. 

Da pesquisa do “novo vernacular” 
resulta a vontade de arriscar, o que 
se reflecte na escolha de mudar as 
cores de cada casa. A escolha das 
próprias cores, garridas e muito 
diferentes, procura relacionar-se 
com a paisagem típica do actual 
“rurbano”. A escolha por materiais 
como a chapa canelada ou a 
tijoleira, que normalmente têm 
uma conotação negativa, enfatizam 
o espírito bricoleur que tanto se 
vê nesses modelos. Procuramos 
também sempre referências 
contemporâneas, de trabalhos de 
arquitecto, que materializassem a 
nossa vontade.

Dos pontos em comum entre estes 
dois tipos radicalmente diferentes 
de arquitectura popular, aproveito a 
tónica principal de ambos, que é a 
economia de meios. 
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120. 121.

115. Can Picafort, TedA  
Arquitectes

116. Can Picafort, TedA  
Arquitectes

117. Park pavillions in 
Albarquel, arq. Ricardo 
Bak Gordon

118. Can Picafort, TedA  
Arquitectes

119. Park pavillions in 
Albarquel, arq. Ricardo 
Bak Gordon

120. Can Picafort, TedA  
Arquitectes

121. Park pavillions in 
Albarquel, arq. Ricardo 
Bak Gordon
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Para uma melhor compreensão 
do caminho até chegar à solução 
final importa explicitar as decisões 
tomadas e os seus porquês.

No que toca à estratégia de 
implantação, começou-se por 
pensar num volume, desfeito em 
3 cotas, de forma a contrariar o 
alto declive do terreno, com os 
dois fogos maiores nas pontas e 
os dois menores no meio, num 
esquema simétrico. O acesso às 
casas era feito por um caminho a 
Nascente do volume, praticamente 
coincidente com o caminho actual, 
junto às oliveiras.

Na fase seguinte, ponderámos o 
mesmo volume, mas perfurado 
por pátios interiores para cada 
um dos fogos. Estes pátios, cuja 
utilidade era iluminar e ventilar os 
espaços e proporcionar um espaço 
interior privado e exclusivo a cada 
fogo, eram o ponto-chave desta 
proposta. Foi neste momento que 
se começou a introduzir a piscina 
nos desenhos, ao planear uma 
plataforma comum em frente às 
casas. No entanto esta proposta, 
e por consequência a anterior, 
revelavam várias fragilidades, 
principalmente formais, mas 
também na maneira como se 
implantava neste terreno, exigindo 
um movimento de terras exagerado 
e demasiado artificial.

Seguidamente, confrontados 
com a dificuldade em rematar 
os momentos em que o edifício 
mudava de cota, muito por causa 
da cobertura inclinada, surgiu 
uma nova ideia para o que seria 
a estratégia de implantação final; 
separar os fogos na sua totalidade. 
Esta opção, para além de permitir 
desenhar cada casa a uma cota 
diferente com muito mais facilidade, 
assegurava uma maior plasticidade 
do conjunto e amenizava o seu 
impacto na paisagem. Também 
permitia a criação de “janelas” 
para a paisagem entre cada 
um dos volumes, valorizando o 
percurso que seria feito entre as 
casas e o olival tornando cada 
casa um objecto independente, 
aumentando a  sua polivalência. 
Esta implantação trazia um 
problema, que era a criação de 
uma área amorfa no limite Sul da 
vinha, resultado da incapacidade 
desta proposta em desenhar ao 
longo de todo a fiada de oliveiras, 
deixando uma imagem inacabada 
da paisagem. É nesta fase que o 
esquema organizativo do interior 
dos fogos atinge a maturidade, 
permanecendo semelhante até 
ao final. Neste esquema as casas 
estão em dois módulos, um de 
noite e outro de dia, com um 
espaço articulador no meio, na 
continuidade do pátio, que serve de 
entrada.

Fases Implantação
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122.1. Fase 1 122.2. Fase 2

122.3. Fase 3 122.4. Fase 4

122.5. Fase Final

126. Esquema 
explicativo da evolução 
do implantação do 
projecto
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O passo seguinte consistiu em 
mover a zona lúdica comum 
para o topo do terreno, o que 
simultâneamente trazia mais 
privacidade ao espaço assim como 
uma posição e vista priveligiada a 
partir do ponto mais alto de toda a 
propriedade. Propõe-se também um 
novo espaço agrícola, entre as duas 
primeiras casas, que viria a ser a 
génese de uma parte da estratégia 
que passa a definir o projecto.  As 
principais diferenças desta fase são 
a vontade explícita de controlar a 
paisagem, criando limites definidos, 
e a aposta num percurso não-
linear, com o objectivo de criar 
diferentes momentos e destaques. 
A opção por uma fronteira rígida 
surge pela vontade de assegurar 
uma separação deste complexo do 
resto da propriedade assim como a 
intenção de veicular uma sensação 
de espaço privado para todo o 
conjunto. No entanto, este novo 

percurso trouxe uma complexidade 
desnecessária ao desenho.  

É no confronto destes problemas 
e da acumulação de experiências 
formais que surge a última e final 
proposta de implantação, que, 
como se diz na sabedoria popular, 
deu um passo atrás para dar dois 
à frente. Voltou-se à solução do 
percurso linear junto das oliveiras e 
diminuiu-se drasticamente as áreas 
dos fogos, cortando principalmente 
à largura do pátio central. Com 
a progressiva sedimentação da 
solução encontrada e o aumento 
consequente da confiança na 
mesma, torna-se mais evidente o 
trabalho sobre outros temas para 
a conceptualização da estratégia, 
como foram as noções de espaço 
privado/espaço comunitário, 
que se materializaram assim na 
necessidade de criar diferentes 
níveis de privacidade e, no sentido 

125.

124.123.

123. Maquete de estudo

124. Maquete de estudo

125. Maquete de estudo
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oposto, de espaços comuns de 
diferentes escalas. O objectivo 
passa sempre por tentar conseguir 
o maior número de apropriações 
possível, consoante as escolhas de 
cada um dos utentes do espaço. 
Estas noções de apropriação e 
de privacidade, na minha óptica 
geradoras de diferentes momentos, 
são uma das grandes virtudes da 
arquitectura e foram um tema 
constantemente explorado no 
interior dos fogos.

É durante este passo final do 
processo que nos apercebemos 
que seria oportuno fazer com 
que a construção do conjunto 
pudesse ser faseada, de modo a 
amenizar o investimento a fazer, 
assim como para avaliar a procura 
e sustentabilidade financeira do 
mesmo.

126.1. Fase 1 

126.2. Fase 2

126.3. Fase 3

126. Esquema 
faseamento da 
construção
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Desde o início do projecto 
que havia uma condicionante 
imposta pelos clientes, o uso da 
telha tradicional portuguesa e a 
consequente cobertura inclinada. 
Este pedido expresso prende-se 
com a noção do cliente, de que ao 
ter esta característica, o edificado 
integrar-se-ia mais facilmente no 
resto da paisagem e respeitava e 
captava melhor as características do 
lugar e dos elementos circundantes. 
Para nós, esta imposição foi 
recebida com algum desagrado, 
primeiro por ser um material que 
considerava limitador, que não 
estava habituado a desenhar, e 
que associava a uma arquitectura 
menos contemporânea. A verdade 
é que esta condicionante se 
revelou como uma oportunidade 
para várias experiências quer 
do ponto vista plástico quer do 
ponto de vista funcional. Ao 
utilizar uma cobertura inclinada 
de uma só água conseguimos 
canalizar para o interior dos fogos 
luz nascente e permitiu-nos fazer 
várias experiências com “segundos 
pisos” rentabilizando assim a área 
útil disponível. Estes pequenos 
espaços adicionam profundidade 
ao programa, assumindo-se como 

espaços de acessibilidade “especial” 
que conferem privacidade aos 
mesmos. A proposta vai no sentido 
de ser um espaço de reflexão, de 
leitura e introspecção que pode ser 
utilizado como escritório ou atelier 
ou apenas como um refúgio dentro 
de casa. Esta opção de aproveitar 
estes recantos tem também 
razões profundamente pessoais, 
pois espaços com características 
similares atravessaram as nossas 
vivências, desde a infância à 
adolescência.

Refiro três casos concretos, um 
numa casa de família na vila de 
Cête, em Paredes, na qual se 
aproveitava uma água-furtada 
para um quarto de brinquedos, 
onde, pelo menos na nossa 
memória, a nossa mãe ( e a sua 
autoridade) raramente entravam, 
já que ela própria nos alertava 
sempre para o perigo de subir a 
“escada de marinheiro”. Outro era 
um sótão em casa dos meus avós 
em Ermesinde, que com outras 
escadas também perigosas (desta 
vez o alerta viria da nossa avó), se 
tornava muitas vezes o sítio onde 
os quatro primos se juntavam para 
brincar, e onde, de vez em quando, 

Evolução Projectual
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nos deixavam pernoitar longe da 
vigilância dos adultos. O terceiro, 
e o único ao qual continuo a ter 
acesso, é o mirante da casa de 
Tourais, que desde muito cedo se 
tornou um dos nossos espaços 
favoritos da casa. Este, apesar das 
escadas convencionais, tinha uma 
porta que costumava preencher o 
nosso imaginário, pelo menos até 
ao momento em que a porta se 
abriu e a decepcionante realidade 
substituiu o sonho.
Desde o momento do projecto, 
a partir do qual optamos 
por desenhar quatro casas 
independentes, quisemos que 
elas fossem diferentes apesar 
de provenientes de modelos de 
concepção e organização gémeos. 
Estas diferenças manifestam-se 
sempre em detalhes, uns maiores, 
como a cor da própria casa, e 
uns menores, como a posição e 
o tamanho de certas janelas e 
portas. Pensamos que isto traz 
duas vantagens: uma para mim, 
como arquitecto, que é a maior 
capacidade de experimentação de 
diferentes soluções e pormenores, 
e a outra para os futuros 

utilizadores, que caso visitem o 
espaço em diferentes épocas, 
podem, por exemplo, alugar duas 
casas diferentes embora da mesma 
tipologia e terem experiências 
semelhantes, mas diferentes. Assim, 
o projecto acaba por também ter 
esta vertente didáctica para o 
utilizador, ao levantar questões 
arquitectónicas de uma maneira 
eficaz e dar-lhe oportunidade para 
reflectir sobre elas.
Na escolha dos materiais a proposta 
recaiu pelos mesmos princípios 
de economia e simplicidade, A 
estrutura prevista é mista (betão 
e madeira) sendo que todas as 
paredes exteriores permanecem 
em betão à vista e o seu lado 
interior seria rebocado. As paredes 
interiores estão também pensadas 
em tijolo rebocado, estanhado e 
pintado.
Os revestimentos das instalações 
sanitárias e cozinha serão em 
azulejo cerâmico, os pavimentos 
prevêem-se em réguado de madeira 
de pinho com caixa de ar ventilada. 
A inclusão de uma lareira tradicional 
na sala com uma chaminé em 
chapa e uma pedra de granito na 
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133. Desenho de 
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base, embora energeticamente não seja 
o mais produtivo, contribui para aquecer 
a casa e dá escoamento aos excedentes 
de madeira de podas de arvores e vinha 
que todos os anos se realizam na Quinta. 
Para além disso transmite um sentimento 
de conforto e traz-nos à memória 
imagens que nos habituamos a ver nas 
quintas e casas rurais. A estrutura do 
telhado assenta nas paredes de betão 
e funciona como a tampa de uma caixa, 
sendo revestida lateralmente a chapa 
ondulada pintada pelo lado exterior em 
cores diferentes para cada habitação. 
A cobertura será em telha marselha 
tradicional pelo exterior e madeira igual 
ao soalho pelo interior. Entre os matériais 
utilizados e visíveis pelo exterior, betão, 
chapa e telha será utilizado o isolamento 
térmico necessário para garantir os 
níveis de conforto desejados. Nos 
exteriores utilizamos pedras de bardo, 
à semelhança do que foi feito na Casa 
Mãe, nos percursos exteriores. Nos pátios 
utilizamos lajetas de xisto.

136.1. Planta

136.2. Alçado Nascente

136.3. Alçado Poente

136.4. Corte

136. Desenhos de 
projecto, momento 1, 
escala 1:200

137. Desenho de 
projecto, momento 2, 
escala 1:200

138. Desenho de 
processo, momento 3, 
escala 1:200
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137.1. Planta 138.1. Planta

137.2. Alçado Nascente 138.2. Alçado Nascente

137.3. Alçado Poente 138.3. Alçado Poente

137.4. Corte 138.4. Corte
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Objectivo Sustentável

Percebendo a importância 
das questões ambientais, um 
assunto premente da nossa era 
e a capacidade simbólica da 
arquitectura, parece-nos lógico 
tentar criar oportunidades para que 
o nosso projecto dê um exemplo 
positivo do caminho a percorrer 
criando simultaneamente possíveis 
soluções integradas em diálogo com 
o ambiente.

Um dos grandes objectivos 
deste projecto é promover a 
sustentabilidade. A solução 
imediata é poupar ao máximo 
nos recursos a utilizar durante a 
construção, assim como ter em 
conta factores como o impacto 
ambiental inerente à extração e 
utilização desses recursos, mas 
também de outros factores como a 
proximidade ou a eficiência. Outro 
factor importante na concepção do 
projecto foi a procura em tornar 
o complexo a construir o mais 
eficiente possível nos recursos que 
consome, procurando maneiras 

rentáveis e eficazes de reutilizar 
os recursos naturais. É desta ideia 
que surge o conceito de aproveitar 
a água das chuvas de toda a área 
a impermeabilizar aproveitando o 
declive natural do terreno para usar 
a gravidade como meio de juntar 
toda a água numa cisterna fechada. 
Assim, e com o objectivo principal 
de usar esta água para regar as 
culturas que propomos iniciar, 
diminuímos a pressão sobre um 
recurso tão precioso. 

No entanto, e apesar de fulcrais 
na concepção de um projecto 
sustentável, estes esforços tendem 
a ser insuficientes para ter um 
impacto profundo na mentalidade 
dos utilizadores. É por isso que, 
na minha opinião, é fundamental 
tornar este projecto o mais 
didático e lúdico possível no que 
toca às questões ambientais. 
Não há melhor experiência para 
consolidar uma mudança de 
perspectiva do que experiências 
práticas e a consequente percepção 
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36. DIAS, Lino Tavares, 
Quantas paisagens 
culturais podemos ver da 
nossa janela? in Paisagem 
antiga, sua construção 
e (re)uso, reptos e 
perspectivas, Porto: 
Edições Afrontamento, 
2017, pags.66-67

da importância dos pequenos 
gestos. Esta intenção de envolver 
directamente quem vive os espaços 
do projecto materializa-se no 
programa destinado à horticultura, 
e na criação de um pequeno pomar 
e os respectivos espaços de apoio, 
previstos para o projecto. Isto tem 
o objectivo de dar a conhecer aos 
utilizadores algo que, especialmente 
os originários de meios urbanos, 
podem nunca ter experienciado: 
uma verdadeira experiência do 
campesinato.

Ainda tentamos imbuir no 
nosso projecto um sentido de 
comunidade e de partilha. Isto 
deve-se sobretudo a uma crença 
pessoal de que estes sentimentos 
podem e devem ser sentimentos 
âncora de uma experiência, 
seja ela qual for. Deste modo, 
querendo proporcionar uma 
experiência única, desenhamos o 
projecto para facilitar as interações 
entre os vários utentes criando 
oportunidades para que isso 

aconteça. Esta intenção não 
inviabiliza de maneira alguma o 
direito à privacidade, pretende 
apenas fomentar as relações de 
vizinhança . 

“Estou certo que num mundo 
crescentemente globalizado, é cada 
vez mais essencial, por motivos que 
se prendem com o aproveitamento 
de vantagens comparativas culturais 
reveladas, usar a requalificação e a 
dinamização do Património como 
argumento de marketing territorial 
e de competitividade, construindo 
modelos de desenvolvimento 
regional capazes de atrair atividades 
e pessoas, e de se afirmar pela 
diferenciação positiva e pelo valor 
acrescentado.”36
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A Intervenção

Conteúdos:

140. Planta implantação total da propriedade à escala 1:1000

141. Planta Coberturas e alçado Poente à escala 1:500

142. Planta de Piso à escala 1:200

143. Alçados Poente e Nascente e Corte longitudinal à escala 
1:200

144. Cortes Transversais à escala 1:200

145. Corte Perspectivado à escala 1:50

146. Axonometria

147. Imagem ilustrativa

148. Imagem ilustrativa

149. Imagem ilustrativa

150. Imagem ilustrativa

139.

139. Imagem ilustrativa
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144. Alçado Poente, à 
escala 1.200 (Corte 1)

145. Alçado Nascente, à
à escala 1.200 (Corte 3)

146. Corte Longitudinal, 
à escala 1.200 (Corte 2)
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147. Corte Transversal, à 
escala 1.200 (Corte 4)

148. Corte Transversal, à 
escala 1.200 (Corte 5)

149. Corte Transversal, à 
escala 1.200 (Corte 6)

150. Corte Transversal, à 
escala 1.200 (Corte 7)

151. Corte Transversal, à 
escala 1.200 (Corte 8)

152. Corte Transversal, à 
escala 1.200 (Corte 9)

153. Corte Transversal, 
à escala 1.200 (Corte 10)

154. Corte Transversal, 
à escala 1.200 (Corte 11)

155. Corte Transversal, 
à escala 1.200 (Corte 12)

147. 148. 149.

150. 151. 152.

153. 154. 155.
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156. Corte Perspectivado, 
à escala 1.50 

156.
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157. Axonometria 

157.
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Considerações Finais

“Construir uma casa tornou-se
uma aventura. É preciso paciência, 
coragem e entusiasmo.”37

O resultado final deste trabalho 
reflecte uma vontade clara de 
explorar e de experimentar, o que 
se nota em parte das pesquisas 
efectuadas e na procura por uma 
linguagem arquitectónica distinta 
para o projecto. Esta vontade 
permitiu resultados bastante 
diversos, principalmente do ponto 
de vista formal, com os projectos 
anteriormente feitos por nós ao 
longo do curso. 
À contínua descoberta de novos 
terrenos aliou-se a necessidade de 
dar um significado conceptual que 
sentíssemos que pudesse fazer 
alguma diferença para os futuros 
utilizadores destas quatro casas.

A influência dos temas que 
compuseram a pesquisa foi 
fundamental para esta abordagem 
diferente, que também se reflectiu 
num novo olhar sobre as tónicas 
a que estavamos acostumados 
a explorar, como o lugar ou as 
referências. Desse ponto do vista, o 
trabalho foi gratificante e obrigou-
nos a considerar pontos de vista 
que previamente considerávamos 
inexistentes ou pouco relevantes. 
É nesta mudança de paradigma 

que conseguimos reavaliar o 
papel do arquitecto, e reforçar 
as necessidade do desenho e do 
planeamento.

Continua no entanto a ser 
impossível perceber na totalidade 
os fenómenosque aqui exploramos 
na sua superfície, mas isso motiva-
nos a no futuro aprofundar o 
estudo desses mesmos fenómenos. 
Fez no entanto perceber a 
necessidade do arquitecto se 
assumir como um agente cultural, 
através do seu trabalho de 
desenho. Sem arrogância e com 
os pés assentes na realidade, o 
arquitecto tem que se esforçar para 
tornar a arquitectura acessível.38

Contudo a elaboração deste 
trabalho também apresentou 
inúmeras dificuldades, sendo a mais 
relevante a posição conflituosa de 
ser arquitecto e ao mesmo tempo 
parte do grupo de pessoas que 
formam o cliente. Posição que se 
agravou com a desistência do casal 
de amigos que faziam parte do 
projecto inicial e que levou este 
assunto revestir-se de inúmeras 
nuances, quase todas relacionadas 
com aspectos familiares. Um dos 
pontos em que mais se sentiu esses 
conflitos foi aquando da mudança 
e reinterpretação do programa, 

37. SIZA VIEIRA, Álvaro 
, 01 TEXTOS, Porto: 
Civilização ,2009, pags. 
25 e 26

38. “Para encetar essa 
procura, devemos, em 
primeiríssimo lugar, resistir 
ao escamoteamento 
ideológico vigente que 
procura iludiro facto de 
que, mesmo quando 
mostra pretensões 
artísticas, a arquitectura 
faz parte de um sistema 
de mercado. Em segundo 
lugar devemos também 
resistir à tentação de 
esconder o facto de que 
hoje a arquitectura só 
parece servir para alguma 
coisa se se prontificar a 
obedecer à lógica desse 
mesmo mercado. Só 
a partir desta posição 
de frontalidade face à 
realidade nua e crua 
é que parece, então, 
ser possível começar a 
imaginar como se poderá 
processar essa resistência 
à comodicação da 
arquitectura. Uma das
vias possíveis para 
encetar essa resistência 
pode passar pela 
tentativa de instalar e 
experimentar a subversão 
dentro do referido sistema 
de mercado.”, GADANHO, 
Pedro, Opúsculo 2: Para 
que serve a arquitetura?”, 
in Pequenas construções
literárias sobre 
arqutiectura?, Porto: 
Dafne Editora, 2009
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em que nós como arquitectos, 
pedíamos a opinião ao resto do 
cliente, com o objectivo de muitas 
vezes procurar a aceitação dessa 
mudança de estratégia, mas este 
delegava a decisão inteiramente 
em nós. Sentimos diversas vezes 
que houve uma quase ausência 
de cliente, uma parte fundamental 
do processo, especialmente por 
nós valorizarmos a participação 
das pessoas que vão usufruir do 
projecto, que apesar de nos incluir, 
não é exclusivamente composto 
por nós. Apesar deste processo 
complicado os clientes acabaram 
por ficar bastante satisfeitos com o 
resultado final do desenho, e com a 
estratégia que implica. 

Assim esta dissertação resulta 
numa tentativa de descobrir 
uma identidade própria para nós 
enquanto arquitectos, baseada no 
que consideramos correcto e que 
esperamos que possa contribuir 
para uma nova identidade para a 
Quinta de Tourais. Cedendo ao 
optimismo ou ao sonho, podemos 
ainda pensar que este pode ser o 
trilhar de uma nova tradição, uma 
referência que lembre o passado 
e olhe para o futuro, e que tão 
necessária é neste momento de 
viragem na nossa sociedade.

“Num mundo cada vez mais 
globalizado, temos de construir 
a nossa identidade sem 
preconceitos, ou clichés. Esta 
identidade que nos dá conforto 
e segurança, que nos faz “sentir 
em casa”, é resultado de um 
processo de experiência e 
classificação, em que nos revemos 
em determinadas vivências e 
acontecimentos anterior e que 
nos permite construir a história da 
nossa existência, enquadrá-la no 
presente e projetá-la para o futuro, 
mantendo uma certa tradição. 
Uma tradição aqui encarada não 
como oposição à modernidade, 
mas com a necessidade de uma 
referência, de um território.”39

39. ALARCÃO, Pedro, 
Construir a ruína:
propostas para a 
cidade romanizada de 
Conimbriga, Porto, Faup, 
pag.12
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