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EDUARDO  
SOUTO DE MOURA

“ONE”

“Não há dois sem três” diz o ditado, mas também se diz, que “não há regra sem 
excepção”. A colecção “One”, uma obra, um arquitecto, um fotógrafo, um texto, 
não sabemos se vai continuar.

Este é o segundo “One” e trata da casa Sande e Castro do arqº Rui Athouguia. 
Escolhemos este projecto, pois parece-nos ser a obra mais radical do Movimento 
Moderno em Portugal.

Gostaríamos de agradecer ao Sr. José Maria, mecenas e editor deste livro, à arqª 
Graça Correia, autora do texto e ao António Queirós, o design gráfico.

Este livro só foi possível publicar com autorização da actual proprietária da casa, a 
Srª Fernanda Pires da Silva, e com a colaboração dos seus netos, o arqº Francisco 
Moura Pinheiro e o fotógrafo Pedro Moura Pinheiro, que realizou as fotografias.

A todos, os nossos agradecimentos.

ESM
11 de Setembro de 2014

“Never two without three” is the saying, as it is also “there is an exception to every 
rule”. The “One” Collection, one work, one architect, one photographer, one text, 
is yet to be known if it will continue.

This is the second “One” and presents the House Sande e Castro by Arch. Ruy 
Athouguia. We have chosen this project as for us it is the most radical work within 
the Modern Movement in Portugal.

We would like to thank Mr. José Maria, patron and editor of the book, Arch Graça 
Correia, author of the text and Antonio Queirós, graphic designer.

This book was only possible thanks to the current owner of the house, Mrs Fernanda 
Pires da Silva, who gave us her permission, and the collaboration of her grand-
sons, Arch. Francisco Moura Pinheiro and the photographer Pedro Moura Pinheiro, 
responsible for the photos.

To all, our thanks. 

ESM
11 Setembro de 2014
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JOSÉ MARIA  
FERREIRA

IMPREVISTO E REGRA,
CASA EM CASCAIS
UNEXPECTED AND RULE,

HOUSE IN CASCAIS

Parece que acabámos de arrancar e aqui estamos de novo. 

Foram doze emocionantes meses, num ano diferente -todos o são é certo- mas o que 
agora termina, traz  recordações mais lentas na memória.

Penso em mudança, com os olhos abertos para este projecto “One” do Eduardo Souto 
Moura e faço uma revisão.

Uma revisão aos conselhos e aos desejos, relembro o conjunto de contactos e cor-
respondências trocados entre todos os intervenientes e comprovo que tudo se reúne 
numa nova visão que mudou a forma de estar com os que nos rodeiam.

Comprometo-me a fazer um exercício mais sábio e mais consciente, atento. Sobretudo 
à necessidade de entender todos os que de uma forma ou de outra contribuíram para 
a mudança e permitiram fazer bem, apesar das condições.

Aqueles que contribuíram para esta visão, low cost, sejam premiados pela sua própria 
consciência. Assim, faco uma reflexão sobre o nosso futuro imediato que sem darmos 
conta foi chegando, com toda a inovação e tradição sem excessos nem trivialidade.

Com uma luz otimista temos que abraçar o futuro convencidos que nos pertence, 
mais que a ninguém, e àqueles que acreditam com intensidade na beleza e nos sonhos, 
porque novos projectos se avizinham.

Jose Maria Ferreira 
Porto, Dezembro de 2014

It seems like we have only started and here we are again.

Twelve thrilling months, a different year - they all are, it’s true - but the one that is 
now ending is still fresh in our memory.

I think of change, with the eyes wide open on the project “One” by Eduardo Souto de 
Moura, and make a revision.

I review the advices and wishes, recall the set of contacts and correspondence 
exchanged between all contributors and prove that everything is united in a new vision 
that changed the way of being with those around us.

I commit to a wiser and more conscious exercise, aware of everything. Mainly to the 
need to understand all that in one way or another have contributed to a change and 
allowed to be made well, in spite of the conditions.

To those that contributed to this vision, low cost, let them be awarded by their own 
conscience. Hence, I reflect upon our immediate future that without us noticing has 
arrived, with all the innovation and tradition without excesses or triviality.

With an optimistic light we need to embrace the future convinced it belongs to us, 
more than anyone else, and to those that believe intensely in beauty and dreams, as 
new projects lie ahead.

Jose Maria Ferreira 
Porto, December 2014
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RUY JERVIS 
D’ATHOUGUIA

CASA SANDE E CASTRO
HOUSE IN CASCAIS

Fig. 1 
Caricatura de Ruy Athouguia por Cadima, 17/04/1959

Cartoon of Ruy Athouguia by Cadima, 17/04/1959

Ruy Athouguia teve, como todos os da sua geração em Portugal, uma formação 
essencialmente clássica Fig. 1 – o que lhe proporcionou precisão e rigor formal, sem-
pre com o olhar na vanguarda moderna por influência de Carlos Ramos, no Porto. 
Confronta-se, no início da sua carreira, com a necessidade de sedimentar uma nova 
linguagem em Portugal e, consciente de integrar um percurso já iniciado, não pre-
tendeu reduzir a modernidade, com a sua obra, a um conjunto de características ou 
receitas morais ou ideológicas que, introduzidos pelas vanguardas anteriores, ape-
nas o conduziriam a maneirismos ou a figuras de estilo. Entendeu-a como um modo 
de enfrentar e resolver a construção da forma arquitectónica totalmente distinto 
do classicista sem perder, porém, a consistência que caracterizava a sua ideia de 
ordem. Os princípios básicos e os critérios visuais da modernidade tinham sido for-
mulados alguns anos antes, mas era necessário articulá-los numa prática de pro-
jecto capaz de permanecer, integrando a história da arquitectura. 
Tal como não se reduzia a uma filiação da modernidade, não tinha qualquer preten-
são de ruptura, nem procurava a forma como objectivo, mas como resultado de um 
modo de conceber no qual a experiência colectiva já não se transmite através do 
tipo ou de normas, como ocorria na arquitectura que antecedia a sua. Trata-se de 
um modo de conceber que é assumido pelo autor em função da sua atitude perante 
os materiais arquitectónicos – não os meramente construtivos – mas os que a rea-
lidade, histórica e contemporânea põe ao seu alcance; uma série de instrumentos 
teóricos, artísticos e materiais, cuja manipulação define o sentido da sua concep-
ção. É este aspecto que mais do que confirmá-lo moderno, o integra numa postura 
vigente da grande arquitectura contemporânea. 
Encontrou seguramente referências explícitas da vontade de clareza que impulsio-
nava um propósito de abstracção quando leu os textos dos pintores vanguardistas 
construtivos, aqueles que abriram o caminho à arquitectura moderna. Mas soube 
sobretudo entender que, enquanto os teóricos se esforçaram em descobrir o signi-
ficado da aparência das obras, os artistas apenas queriam emancipar-se do objecto, 
ou da sua mera representação. A base filosófica de De Stijl tinha como objectivo a 

Ruy Athouguia had, like all of his generation in Portugal, an essentially classical train-
ing Fig. 1 – which provided him with precision and formal rigor, always with an eye on 
the modern forefront under the influence of Carlos Ramos in Porto. At the beginning of 
his career is confronted with the need to consolidate a new language in Portugal and, 
conscious of integrating a path that had already started, he did not intend to reduce 
modernity, with his work, to a set of characteristics or moral or ideological recipes 
which, introduced by the previous avant-gardes, would only lead him to mannerisms 
or figures of speech. Understood it as a way to address and resolve the construction 
of architectural form totally different from the classicist, however, without losing the 
consistency that characterized his idea of order. The basic principles and visual crite-
ria of modernity had been conceived   some years before, but it was necessary to articu-
late them in a practice of project able to persist, integrating the history of architecture.
As he wouldn’t confine himself to a filiation of modernity, he had no intention of rupture 
nor was he looking for form as an objective, but as a result of a way of conceiving in 
which collective experience is no longer transmitted by types or standards, as occurred 
with the architecture that preceded his. It is a way of designing that is assumed by the 
author on the basis of his attitude towards architectural materials – not the merely 
constructive ones – those that reality, historical and contemporary, places within ones 
reach; a number of theoretical, artistic and material tools, that when manipulated 
define the direction of the design. It is this aspect, which more than confirming him 
modern, integrates him in an current posture of the great contemporary architecture.
Found, safely, explicit references of the will for clarity that drove a purpose of abstrac-
tion when he read the texts of the constructive avant-garde painters, those who paved 
the way for modern architecture. But mostly he understood that, while theorists have 
tried to discover the meaning of the appearance of works, artists simply wanted to 
emancipate themselves from the object, or its mere representation. The philosophi-
cal foundation of De Stijl aimed for the representation not of the phenomena, but of 
the spiritual world of pure thought and proposed to work with pure relations; rela-
tions that were not explicit, but its expression had to be as clear as possible in order 
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Fig. 2 
Aguarela elaborada para a prova de CODA
Casa Solomon Brown, Carcavelos 1947 [não construída]
Watercolor  developed for his CODA Exam
House Solomon Brown, Carcavelos 1947 [not built]

representação não dos fenómenos, mas do mundo espiritual do pensamento puro e 
propunha-se trabalhar com relações puras; relações que não eram explícitas mas cuja 
expressão tinha que ser o mais clara possível para serem entendidas. Daí que, se há 
um atributo que podemos, desde já, identificar na Casa Sande e Castro, é a clareza.
Ruy Athouguia integrou assim um modo de conceber baseado na valorização de uma 
abordagem de natureza visual, própria à arquitectura moderna, como modo de iden-
tificação de valores e critérios, longe de qualquer divagação puramente conceptual 
ou preconceito ideológico que limitasse o seu trabalho. A qualidade do resultado 
decorre de uma noção de unidade que é controlada a partir da concepção, ou seja, 
no momento em que se definem as estruturas intelectual e visual da obra, assim 
como as relações entre elas. E esta unidade é exactamente a síntese entre o sen-
tido comum e o sentido da forma, representando o modo como estes universos – o 
das convenções e o das estruturas abstractas – se estimulam através dos sentidos. 
Desta relação, diz-nos Hélio Piñon1, surge o projecto, ao mesmo tempo que se defi-
nem as suas possibilidades formais. 
Na primeira Memória Descritiva que escreve para a Casa Solomon Brown (1947), a 
sua Prova de CODA Fig. 2 lê-se: “A habitação, problema complexo e sempre em evolu-
ção é para o arquitecto o tema de maior interesse humano e, quanto a mim, aquele 
que mais sensibilidade, maior maleabilidade artística e espiritual exige a quem o pro-
cure resolver. (…) Tal como a habitação colectiva, a habitação unifamiliar deve ser 
um órgão de funcionalmente perfeito, não só pela organização da sua planta, expo-
sição, localização, etc., mas também no tocante ao ambiente adequado às activida-
des a que serve de quadro, o que é de importância fundamental.”2 Fica assim claro 
que para ele, o facto de ter que contar com a evidência funcional não bastava; por 
outro lado, valorizar os aspectos ideológicos acima dos estéticos, podia ser redu-
tor. É disso exemplo a interpretação que se fez, nos anos sessenta, da modernidade 
como uma resposta imediata ao espírito do seu tempo, caracterizada por uma ati-
tude racionalista entendida como uso exclusivo da razão (o dito racionalismo) em vez 
de a entender como alternativa ao empirismo (como explicaram os filósofos), o que 

to be understood. Hence, if there is an attribute that we can already identify at House 
Sande e Castro, is clarity.
Ruy Athouguia has thus integrated a way of conceiving based on valuing an approach 
of visual nature, proper to modern architecture, as a means of identifying values   and 
criteria, far from any purely conceptual digression or ideological bias that would limit 
his work. The quality of the result stems from a sense of unity which is controlled 
from the design, that is, when the visual and intellectual structures of a work are 
defined, as well as the relationships between them. And this unity is precisely the 
synthesis between common sense and sense of shape, representing how these uni-
verses – that of conventions and that of abstract structures – are stimulated through 
the senses. From this relationship, says Hélio Piñon1, arises the project, at the same 
time that its formal possibilities are defined.
In his first statement written for the House Solomon Brown (1947), his CODA Exam 
Fig. 2 one reads: “Housing, a complex problem and always evolving is for the architect 
the theme of greatest human interest, and for me, the one that demands greater 
sensitivity, greater artistic and spiritual flexibility, from the one who seeks to solve 
it. (...) Alike collective housing, single family housing shall be a functionally perfect 
organ, not only regarding the organisation of its plan, exposure, location, etc., but 
also the environment suited for the activities for which it serves as a framework, 
which is of fundamental importance.”2 It is thus clear that for him, having to rely on 
the functional evidence was not enough; on the other hand, to afford greater value 
to ideological aspects than to aesthetic ones, could be restrictive. An example is the 
interpretation made in the sixties, of modernity as an immediate response to the spirit 
of its time, characterized by a rationalistic attitude understood as an exclusive use 
of reason (said rationalism) rather than to understand it as an alternative to empir-
icism (as explained by philosophers), which led to its identification with a waiver of 
the sensory component of knowledge; hence promoting a prejudice that annulled the 
ability of visual understanding (therefore, of sensitive nature) underlying the mod-
ern aesthetic consciousness.
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levou à sua identificação com uma renúncia à componente sensitiva do conhecimento; 
deste modo promoveu-se um preconceito que anulou a capacidade de entendimento 
visual (e portanto, de natureza sensitiva) subjacente à consciência estética moderna.
Na sequência deste preconceito construiu-se uma ideia errada (e banalizada) de que 
a abordagem visual é uma experiência subalterna e menor em relação à conceptual. 
Esta ideia, combinada com outro lugar-comum (tão questionável quanto o anterior), 
que considera que o rigor (o geométrico, ortogonal) tem a ver com o racional e que o 
aleatório tem a ver com o sensorial, permitiu que se chamasse racionalista à arqui-
tectura sem se perceber que o racionalismo, como modo de conhecer, se opõe ao 
empirismo mas não à sensibilidade! A abordagem visual proporciona uma forma de 
conhecimento que utiliza a razão estimulada pelos sentidos. É, no entanto, tão difícil 
hoje em dia desfazer este preconceito cinquentenário que iludiu a formação da ideia 
contemporânea de modernidade, quanto é difícil imaginar uma arquitectura em que o 
rigor tenha uma componente mais visual, e portanto mais sensitiva, do que a de Mies 
van der Rohe, por exemplo, ou daquela que encontramos na Casa Sande e Castro. 
Por fim, a ideia de modernidade que reconhecemos em Ruy Athouguia é incompatível 
com a noção de ortodoxia, outra das suas mais frequentes adjectivações [acríticas] 
na medida em que, por um lado, o entendimento subjectivo assume um papel deter-
minante no projecto e, por outro lado, não há um sistema ou regras capazes de veri-
ficar o projecto a partir de uma qualquer presumível autoridade superior. O texto de 
Fernando Távora na sua reflexão em torno da Casa Portuguesa é disso exemplar: “As 
casas de hoje terão que nascer de nós, isto é, terão de representar as nossas neces-
sidades; resultar das nossas condições e de toda a série de circunstâncias dentro das 
quais vivemos, no espaço e no tempo. Sendo assim, o problema exige soluções reais 
e presentes, soluções que certamente nos levarão a resultados bem diferentes dos 
conseguidos até agora na Arquitectura Portuguesa. Abrem-se perante nós, novos ou 
velhos armados de um espírito novo, horizontes vastíssimos, campos férteis de pos-
sibilidades; pois tudo há que refazer começando pelo Princípio.”3 

À medida que avança no tempo, a sua obra progride em precisão e intensidade, e a 

Casa Sande e Castro, realizada em plenos anos 50, é uma obra madura que mani-
festa claramente a especificidade da sua postura, destacando-o da produção arqui-
tectónica do resto do País. A verdade é que a tradição moderna foi entendida de forma 
quase acessória em muitas das obras portuguesas dos seus contemporâneos, acres-
centando apenas algumas imagens soltas.
Defender-se-á, neste texto, que a especificidade da sua acção é não se ter concentrado 
nos aspectos figurativos, mas na promoção de particulares relações espaciais. Por exem-
plo, aquelas que as divisões estabelecem entre si e com o exterior, relações estas que 
se tornarão estáveis na sua arquitectura, e que dependem de uma ideia de arquitectura 
muito concreta, imersa em matéria disciplinar, motivo pelo qual interessa ainda hoje.
As casas constituem, normalmente, na obra de um arquitecto, uma espécie de labo-
ratório de soluções que mais tarde podem ser ampliadas em projectos de maior 
escala. Constituem oportunidades para experimentar aqueles que virão a ser os 
critérios chave da sua arquitectura; na realidade funcionam como uma espécie de 
anteprojectos nos quais se ajustam as formas e as relações entre os elementos, se 
aperfeiçoam soluções que produzirão, a seu tempo, respostas generalizáveis para 
questões universais e que levam, eventualmente, a uma linguagem a utilizar com 
segurança nas obras de maior escala.
Por isso, tantas funcionam hoje como Casa[o]s de estudo e propõe-se neste livro um 
modo de estudá-las que nos permita concluir que a visão não só é básica para o pro-
cesso de construção da forma, mas também para a sua análise e, longe de ser um 
registo mecânico dos sentidos, constitui um instrumento de apreensão criativa da rea-
lidade. Está subjacente a este processo a renúncia à experiência colectiva que exige 
o tipo arquitectónico, permitindo ao arquitecto toda a liberdade de concepção, o que 
implica o apuramento da experiência pessoal para não cair na aleatoriedade – passa a 
existir uma espécie de filtro que se aplica à tomada de decisões no projecto e que não é 
lógico, ou espectável, nem racional – aparentemente intuitivo, porque vem dos sentidos.
Ao contrário de outro lugar-comum sobre a arquitectura moderna, que advoga a 
sua independência do contexto, a análise das casas de Ruy Athouguia torna claro, 

As a consequence of this bias a misconception arose (then trivialised) that the visual 
approach is a subordinate experience and minor in relation to the conceptual approach. 
This idea, combined with another commonplace (as questionable as the previous), 
which considers that rigor (geometric, orthogonal) has to do with the rational and 
that random has to do with the sensorial, allowed architecture to be called ration-
alist without realizing that rationalism, as a way of knowing, is opposed to empiri-
cism but not to sensitivity! Visual approach provides a form of knowledge that uses 
reason stimulated by the senses. Nowadays, however, it is difficult to undo this fifty 
year old bias that deluded the formation of the contemporary idea of modernity, as 
it is difficult to imagine an architecture in which rigor has a more visual component, 
therefore more sensitive, than that of Mies van der Rohe, for example, or the one we 
find at House Sande e Castro.
Finally, the idea of   modernity one recognizes in Ruy Athouguia is incompatible with 
the notion of orthodoxy, another one of his most frequent [uncritical] adjectives to 
the extent that, on the one hand, the subjective understanding plays a key role in 
the project and, on the other hand, there is no system or rules able to verify the pro-
ject from any presumed higher authority. Fernando Távora’s text with his reflection 
about Casa Portuguesa is of that example: “The houses of today must be born from 
us, that is, they have to represent our needs; result from our conditions and from 
a whole series of circumstances within which we live, in space and time. Thus, the 
problem requires real and present solutions that will surely lead us to very differ-
ent results than those achieved so far in Portuguese Architecture. Before us stand, 
young or old, armed with a new spirit, vast horizons, fertile fields of possibilities; as 
everything is to be redone starting from the Principle.”3 

As time progresses, his work advances in intensity and accuracy, and House Sande e 
Castro, made in the fifties, is a mature work that clearly demonstrates the specificity 
of his approach, allowing him to stand out from the architectural production of the rest 
of the country. The truth is that modern tradition was understood almost as an acces-
sory in many portuguese works of his contemporaries, adding just a few loose pictures.

In this text will be defended that the specificity of his action is not having focused on 
figurative aspects, but in promoting particular spatial relations. For example, those 
established among the compartments themselves and with the exterior, relations that 
become stable in his architecture and depend on a very concrete idea of   architecture, 
immersed in disciplinary matter, motif of its interest, still today.
Houses are usually, in the work of an architect, a kind of laboratory of solutions that 
can later be expanded into larger scale projects. They are opportunities to try out 
those that will become the key criteria of one’s architecture; in reality they act as a 
kind of preliminary studies in which shapes and relationships between the elements are 
adjusted and solutions are refined to produce, over time, general answers to universal 
questions that eventually lead to a language to be safely used in larger scale works.
Therefore, today, many function as study Houses/Casesa and this book proposes a 
way of studying them which will allow us to conclude that vision is not only basic 
for the process of building the shape, but also for its analysis and, far from being a 
mechanical register of the senses, consists of an instrument of creative apprehen-
sion of reality. Underlying this process is the detachment from collective experi-
ence that the architectural type requires, allowing the architect complete freedom 
of design, which involves the improvement of personal experience in order not to 
fall into randomness – there is now a kind of filter that is applied to the project’s 
decision making process, that is neither logical, expected nor rational – seemingly 
intuitive, since it derives from the senses.
Unlike another common place about modern architecture, that advocates its inde-
pendence from context, analysing Ruy Athouguia’s houses it is clear that the iden-
tity of the work is determined by the way the design process incorporates the 
specific conditions of its origin. Such aspect brings his performance closer, on a 
subtle, but clear way, to the current production, and shows him attentive to the 
uniqueness of his portuguese origin, although he is obviously not a contextualist is 
something that is closer to what Rem Koolhas highlights in his essay Miestakes, 
when he states that “Mies without context is like a fish out of water”.4 In fact, in 
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Fig. 3
Desenho a lápis sobre vegetal
Casa Kurt Voltz, Carcavelos 1949/52 [demolida]
Pencil drawing on tracing
House Kurt Voltz, Carcavelos 1949/52 [demolished]

precisamente, que a identidade da obra é determinada pelo modo como o processo 
de concepção incorpora as condições específicas da sua origem. Este aspecto que 
aproxima a sua actuação de uma forma subtil, mas clara, à produção actual, mostra-
-o atento à singularidade da sua origem portuguesa e ainda que não seja obviamente 
um contextualista, será algo que se aproxima mais com o que Rem Koolhas salienta 
no seu ensaio Miestakes, quando afirma que “Mies sem contexto é como um peixe 
fora de água”.4 De facto, para além de ter em alta consideração a escala da envol-
vente, ou a exposição solar, Ruy Athouguia tomará sempre em conta os materiais 
locais como forma de ancorar uma visão modernizada da caracterização regional. E 
quando aceita elementos da arquitectura popular, fá-lo não por constituírem refe-
rências culturais daquele momento, mas por motivos práticos, e por encontrar nes-
ses elementos valores que respeita quer pela sua operacionalidade, quer pela sua 
plasticidade. Por isso referíamos antes, que a materialidade da experiência pessoal 
não se reduz necessariamente ao material físico, à sua natureza construtiva ou esti-
lística, mas contribui para um conjunto de estratégias conduzidas pela necessidade 
de ordenar a construção, objectivo último da arquitectura intemporal. 
Esta introdução justifica-se pela importância em perceber o problema básico que 
Ruy Athouguia explora ao longo da sua carreira, e que dotou o conjunto da sua obra 
de grande coerência ao longo do tempo; pretende-se identificá-lo em aspectos con-
cretos da Casa Sande e Castro, pois não podemos contentar-nos com uma aproxima-
ção de carácter geral – ética ou moral – já que nos movemos no campo específico da 
arquitectura. Se é compreensível que um historiador se [pre]ocupe com uma genea-
logia estilística, económica, cultural e social, justamente porque a sua finalidade é 
situar com rigor no tempo o objecto de estudo, é importante afirmar que não é esse o 
objectivo deste estudo. No limite, até seria possível trabalhar numa total indefinição 
temporal, acreditando na sua inutilidade, já que pretendemos apenas entender o que é 
próprio ao projecto. E pode até ser estabelecido desde já algumas das decisões toma-
das tenham sido extraídos da obra de outros autores, mas o que se pretende enten-
der é a sua coerência nesta obra; não a sua originalidade, antes a sua autenticidade. 

addition to having high regards for the scale of the surroundings, or sun exposure, 
Ruy Athouguia will always take into account local materials as a way of anchoring a 
modernized vision of the regional characterization. And when he accepts elements 
of folk architecture, he does so not because they constitute cultural references of 
that moment, but for practical reasons, and because he finds in them values   that 
he respects either for its operationality or its plasticity. That is why we have ear-
lier referred, that the materiality of a personal experience can not necessarily be 
reduced to the physical material, to its constructive or stylistic nature, but con-
tributes toward a set of strategies driven by the need to order the construction, 
the ultimate objective of timeless architecture. 
This introduction is justified by the importance in understanding the basic problem 
that Ruy Athouguia explores throughout his career and that endowed his work of 
great consistency over time; we intend to identify it in specific aspects of House 
Sande e Castro, as we cannot content ourselves with a general approach – ethical 
or moral – as we move ourselves in the specific field of architecture. If it is under-
standable that a historian will be [pre]occupied with a stylistic, economic, cultural 
and social genealogy, precisely because his purpose is to, accurately, locate in time 
the object of his study, it is important to state that this is not the aim of this study. 
In fact, it would even be possible to work in full temporal uncertainty, believing in 
its uselessness, as we intend only to understand what is proper to the project. And 
one can even already state that some of the decisions taken had been drawn from 
the work of other authors, but what we intend to understand is their coherence in 
his work; not its originality, but instead its authenticity. 
Therefore, rather than dissolve this work in a particular context, what is important is 
a type of analysis that is able to define its specificity, as a contribution towards the 
evolution resultant from a debate amongst several participants, without believing 
that a singular work is able to explain its own era, or the latter capable of explaining 
a work. On the other hand, it is essential that its importance will not only be guar-
anteed by its derivation from the precursor great masters, but that one finds the 
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Fig. 4 
Planta piso 1 
Casa Ruy Athouguia, Cascais 1951/53
First floor plan
House Ruy Athouguia, Cascais 1951/53

Fig. 5 
Planta rés-do-chão
Casa Ruy Athouguia, Cascais 1951/53
Ground floor plan
House Ruy Athouguia, Cascais 1951/53

Sendo assim, mais do que dissolver esta obra num determinado contexto, interessa 
aqui um tipo de análise que seja capaz de definir a sua especificidade, como um con-
tributo à evolução resultante de um debate entre vários interlocutores, sem acreditar 
que uma obra singular seja capaz de explicar a sua própria época ou que, por sua vez, 
esta seja capaz de explicar uma obra. Por outro lado, é importante que a sua importân-
cia não fique garantida apenas pela sua derivação dos grandes mestres percursores, 
mas que se encontrem os critérios que pretendemos identificar. De facto, a sua arqui-
tectura nem parece ter sido realizada contra a corrente, pressionada entre a que pro-
duzia a maior parte dos seus colegas portugueses e o cerco do Secretariado Nacional 
de Informação (S.N.I.) – a censura do regime fascista. Ao contrário, a coerência das 
suas propostas espaciais ou a naturalidade com que experimentava novas soluções 
construtivas (com uma qualidade tal, que grande parte das suas obras mantêm ainda 
hoje a integridade original), aponta para um percurso decorrido em segurança, o que 
não pode estar mais longe da verdade, dada a intervenção contínua do referido regime. 
Estas qualidades não se encontram em particular na Casa Sande e Castro que aqui 
distinguimos; a solidez das suas convicções éticas e estéticas está espelhada na sua 
capacidade para conceber um grande conjunto de obras realizadas ao longo de mais 
de trinta anos, contribuindo para a sedimentação da modernidade portuguesa.
A construção da casa Sande e Castro (1954–56) materializa o amadurecimento de 
uma linguagem arquitectónica própria, recorrente e perdurável. É nesta casa que 
Ruy Athouguia se servirá pela primeira vez de uma clara geometria estritamente 
ortogonal que, de agora em diante, resolverá uma série de obras articulando a pre-
tendida clareza espacial em correspondência com as zonas funcionais clássicas 
(básicas) aqui, num esquema distributivo desenvolvido num único piso, de clareza 
diagramática. Ruy Athouguia não se limita à mera depuração de alguns elemen-
tos autónomos que continha a sua arquitectura dos finais da década de quarenta, 
quando já então aparecem indícios de uma caracterização espacial onde se pro-
põem diversos meios de conseguir continuidade entre vários espaços. 
Com esta obra, supõe finalmente uma mudança radical no modo de entender a 

criteria one intends to identify. In fact, his architecture does not even seem to have 
been conceived against the current, pressed between the one produced by most of 
his portuguese colleagues and the siege of the National Secretariat of Information 
(SNI) – the censorship of the Fascist regime. Instead, the coherence of his spatial 
proposals or how naturally he tried new constructive solutions (with such quality, 
that most of his works still retain their original integrity), points towards a path 
trod in safety, which is far from being true, given the constant intervention of said 
regime. These qualities are not particularly found at House Sande e Castro that we 
distinguish here; the strength of his ethic and aesthetic convictions is mirrored in 
his ability to design a large number of works carried out over more than thirty years, 
contributing towards the consolidation of portuguese modernity.
The construction of House Sande e Castro (1954–56) embodies the maturation of his 
architectural language, recurrent and lasting. It is in this house that Ruy Athouguia 
will, for the first time, make use of a clear and strictly orthogonal geometry that, 
from now on, will solve a series of projects articulating the desired spatial clarity 
in correspondence with the classical (basic) functional areas, here, in a distributive 
scheme developed on a single floor, of diagrammatic clarity. Ruy Athouguia does not 
limit himself to the depuration of some autonomous elements present in his archi-
tecture of the late forties, when already some indications of a spatial characteriza-
tion appear proposing diverse means to achieve continuity between various spaces. 
With this work he finally implies a radical change in the way of understanding 
the construction of shape: abandons the almost expressionist spontaneity that 
inspired House Kurt Volz (1949–52) Fig. 3, to crystallize as a main criterion of spa-
tial composition, a structure of neoplastic nature. This is the basis of what later 
Eduardo Souto Moura acknowledges as “the most appropriate way to sort out 
reality with criteria of functional adjustment and visual coherence”.5 It is the step 
taken between his own house Figs. 4–7 and this one, which leads to a radical trans-
formation by introducing an order of strong neoplasticity. A planimetric articula-
tion, which annuls the one that hitherto had clearly been volumetric, using visual 
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Fig. 6
Foto de época [arquivo Ruy Athouguia]

Casa Ruy Athouguia, Cascais 1951/53
Vintage photo [archive Ruy Athouguia]

House Ruy Athouguia, Cascais 1951/53

Fig. 7 
Foto de época [arquivo Ruy Athouguia]

Casa Ruy Athouguia, Cascais 1951/53
Vintage photo [archive Ruy Athouguia]

House Ruy Athouguia, Cascais 1951/53

construção da forma: abandona-se a espontaneidade quase expressionista que ins-
pira a casa Kurt Volz (1949–52) Fig. 3, para cristalizar como critério principal da com-
posição espacial, uma estrutura de cariz neoplástico. Trata-se da base daquele que 
mais tarde Eduardo Souto Moura reconhece como “o modo mais apropriado para orde-
nar a realidade com critérios de ajuste funcional e coerência visual”.5 É o passo que 
é dado entre a sua própria casa Figs. 4–7 e esta, que leva a uma transformação radical 
através da introdução de uma ordem de forte neoplasticidade. A articulação plani-
métrica, que anula aquela que até ali era claramente volumétrica, utiliza referências 
visuais para relacionar os espaços e orientar a sua vivência, sempre de acordo com a 
chamada de atenção de Mies: “A planta livre é um conceito novo e possui a sua própria 
gramática, tal como uma nova linguagem”.6 O que ele diz, em entrevista a Christian 
Norberg-Schulz, é que muitos pensaram que a planta livre significa completa liber-
dade. “Mas isso é um equívoco” esclarece Mies, “exige do arquitecto idêntico grau de 
disciplina e inteligência que uma planta convencional (…) exige, por exemplo, que os 
elementos fechados, que são sempre necessários, estejam separados das paredes 
exteriores (…) Só assim pode conseguir-se um espaço livre.”7

references to relate spaces and guide his experience, always in accordance with 
Mies’s reminder: “The free plan is a new concept and has its own grammar, just like 
a new language”.6 What he says when interviewed by Christian Norberg-Schulz, 
is that many thought the free plan meant complete freedom. “That is a misun-
derstanding” explains Mies: “It demands just as much discipline and intelligence 
from the architect as a conventional plan. (…) for instance demands that closed 
elements, which still are a necessity, are set back from the outer walls (…) Only 
in this way one achieves a free space”.7 
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A IMPLANTAÇÃO

PLACEMENT

O problema do terreno como suporte que delimita um projecto é paradigmático do 
referido abandono da abordagem classicista e o novo modo de abordar o projecto 
permitirá dotar de identidade cada obra.
A parcela de terra em torno da casa e a maneira como esta se relaciona com tudo – 
com a rua ou o acesso, com a exposição solar, com a envolvente – definem uma pri-
meira questão de forma, a morfologia do terreno. Começamos por entender o terreno 
como medida, dimensão, proporção na relação com a envolvente, o que enuncia um 
problema de escala e depois de entendido o lugar, é necessário relacionar essa reali-
dade com o programa e as possibilidades que oferece, ou as dificuldades que levanta 
– sabemos bem que nas dificuldades residem em geral as próprias condições para 
estabelecer uma solução forte. Quando nos referimos à formalidade de um lugar não 
se trata de uma referência imediata à forma deste – o que por definição não existe, já 
que é parte da natureza ainda que antropomorfizada – mas sugere-se que a dimen-
são formal desse sítio, reconhecida pelo arquitecto que virá a intervir nele, resulta 
num elemento essencial da síntese que leva à concepção de uma obra. 
O terreno desta Urbanização da Gandarinha é praticamente horizontal e sem rela-
ções visuais, resulta de uma operação de loteamento Fig. 8. Coberto de pinheiros, o 
lugar anunciava a vizinhança do mar, ainda que este não se vislumbrasse, e é sufi-
cientemente amplo para acolher o programa desafogadamente num único piso que, 
não tendo grandes vínculos à envolvente urbana, ainda incipiente, acaba por promo-
ver uma enorme intensidade de relações com a sua própria paisagem Fig. 9. O facto de 
contar com um cliente que não pretende mais do que uma casa, culto e confiante nas 
decisões do arquitecto, confere ainda a este projecto condições ideais de trabalho. A 
sua concretização, livre da necessidade de representação da fachada, salienta-se cla-
ramente pela sua contenção formal e espacial e pela quase dureza da sua geometria. 
A casa reconhece a horizontalidade do terreno e apesar de não disfrutar de um pano-
rama, as diferentes direcções criadas, ou enquadramentos, respondem a condicio-
nantes exteriores: a zona de serviços, aproveita a distância obrigatória ao limite da 
parcela junto ao lote vizinho a poente (limite que não existe a nascente) para criar um 

The problem of a site as support that delimits a project is paradigmatic of the men-
tioned abandonment of a classicist approach, and the new mode of approaching the 
project will provide each work with its identity.
The plot around the house and how it relates to everything – the street or access, sun 
exposure, the surrounding – defines a first matter of shape, the plot’s morphology. One 
starts by understanding the plot as measure, dimension, proportion in relation to the 
surroundings, which sets a problem of scale, and after understanding the site, becomes 
necessary to relate that reality with the program and the opportunities it offers, or the 
difficulties it poses – it should be said that in the difficulties often lie the conditions 
to establish a strong solution. When one speaks of the formality of a plot it is not an 
immediate reference to its shape – which by definition does not exist, since it is part of 
nature even though anthropomorphized – but one suggests that the formal dimension 
of said plot, recognized by the architect who will intervene in it, results in an essential 
element of synthesis that leads to the conception of a project. 
The plot of the Gandarinha Urbanisation is practically horizontal and without visual 
relations, the result of a division in lots Fig. 8. Covered with pine trees, the site announces 
the vicinity of the sea, although it could not be seen, it is wide enough to accommo-
date the program spaciously in only one floor that, having no great links to the urban 
surroundings still incipient, ultimately promotes a huge intensity of relationships with 
the landscape Fig. 9. Being the client someone who doesn’t want more than a house, 
cult and confident with the architect’s decision, affords this project the ideal working 
conditions. Its execution, free from the need to represent a facade, clearly stand outs 
due to its formal and spatial containment and the almost hardness of its geometry. 
The house recognizes the horizontality of the plot and even though it enjoys no pan-
orama, the different directions created, or frames, respond to external constraints: 
the service area, which makes use of the mandatory distance to the limit of the plot 
with the neighbouring lot to west (boundary that does not exist to east) in order to 
create a service patio together with the entrance and the garage that, always respect-
ing the minimum distances to boundaries and alignments, lean to north, ensuring the 
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Fig. 10 
Foto de época – entrada [arquivo Ruy Athouguia]
Casa Sande e Castro, Cascais 1954/56
Vintage photo – entrance [archive Ruy Athouguia]
House Sande e Castro, Cascais 1954/56

pátio de serviços juntamente com a entrada e a garagem que, sempre respeitando as 
distâncias mínimas aos limites e aos alinhamentos, se encostam a norte, garantindo 
a maior proporção de terreno livre a sul, para onde se abrem as salas. 
Curiosamente, ao contrário do que sempre faz – rodar a casa em relação aos limi-
tes do lote, ignorando sempre a sua geometria para a expor claramente a sul nas 
zonas de estar – nesta casa, embora comece por fazê-lo, corrige o pequeno ângulo 
já que a diferença entre a geometria e a exposição eram tão subtis, que lhe terá 
parecido seguramente forçado. 
Assim, a casa mostra-se na chegada ou naquele que se poderia chamar alçado princi-
pal, com o desencosto entre dois muros paralelos Fig. 10, desfasados, enquadrando um 
enfiamento visual claramente artificial – desenhado. E já antes de entrar ou passar 
a porta de vidro, a envolvência de pinheiros bravos pode atravessar toda a casa para 
intuir a importância do espaço exterior, que se desfruta totalmente a partir do interior. 

highest proportion of open land to south, where the sitting and living rooms open to. 
Interestingly, contrary to what he always does – turn the house in relation to the 
limits of the lot, always ignoring its geometry to expose the sitting areas to south – 
in this house, although he started doing so, corrects the small angle since the dif-
ference between the geometry and the exposure were so subtle, it had certainly 
seemed forced to him.
Thus, the house is shown on arrival or on which one could name as main elevation, 
separated from and between two parallel walls Fig. 10, out of step, framing a clearly 
artificial visual direction – designed. And before entering or passing the glass door, 
the whole context of pine trees can cross the entire house making one sense the 
importance of the outer space, which is fully enjoyed indoors.
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A COMPOSIÇÃO 
PROGRAMÁTICA

PROGRAMMATIC
COMPOSITION

Fig. 11 
Desenho a tinta sobre vegetal

Casa Dr. José Rosas, Restelo 1955/65
Ink drawing on tracing

House Dr. José Rosas, Restelo 1955/65

 Curiosamente, sendo a casa tão clara no seu resultado final, o desenvolvimento do 
seu projecto está cheio de indecisões, ou de alterações, mais depressa decorren-
tes de idiossincrasias programáticas associadas a uma adequação ao redesenho do 
loteamento onde está inserida a casa (ver desenho da implantação), do que de pos-
síveis operações conceptuais, mas sobretudo, decorrentes da vontade de depuração 
e contenção formal – uma vontade explícita de síntese.
Na verdade, todas estas intenções e meios utilizados já se vinham a enunciar em nume-
rosos projectos, e aquilo que se concretiza nesta casa é a capacidade de os levar à sua 
máxima intensidade. A sua geometria compacta afasta-se da dispersão em volumes 
que reconhecemos na sua própria casa; corresponde pragmaticamente ao terreno e a 
um programa muito simples, mas corresponde sobretudo, a esta vontade de clareza em 
equilíbrio com uma série de recursos de carácter plástico. Apesar de mais tarde reto-
mar o tema distributivo da sua própria casa na Casa Dr. José Rosas (1960–65) Fig. 11, 
esta impõe-se como uma ideia de síntese, marcada pela contenção, por uma grande 
clareza e economia de meios, que propõe a sua arquitectura a partir deste momento.
É interessante comparar os desenhos que deram origem a esta obra com vários esquis-
sos de outras casas Figs. 12–18, realizadas ou não – descobre-se nas suas semelhanças, 
a confirmação dos seus valores, mostrando uma vontade de aperfeiçoamento. Alheio 
à continuidade epidérmica na aparência das suas obras, Ruy Athouguia investe nos 
mesmos temas sem comprometer a sua qualidade, numa total sintonia com o pensa-
mento de Mies: “Se quiséssemos inventar todos os dias algo de novo não chegaríamos 
a parte nenhuma. Não custa nada inventar formas interessantes, mas pelo contrário 
é muito difícil e trabalhoso aprofundar algo.”8 Mies dizia ainda que os trezentos anos 
de evolução da catedral gótica consistiram sobretudo numa reelaboração e aperfei-
çoamento do mesmo tipo estrutural. É essa insistência em algo específico, mas não 
evidente, que caracteriza Ruy Athouguia – trabalha num campo definido da arquitec-
tura a que ele mesmo se impôs e sobre o qual volta constantemente nas múltiplas 
variações ou desenvolvimentos das suas obras. Usou com liberdade os critérios da 
modernidade, exaltando o desaparecimento de janelas e sua substituição por planos 

Interestingly, being the house so clear in its final result, the development of its project 
is full of indecision, or quick changes, due to programmatic idiosyncrasies associated 
with an adjustment to the redesign of the lot where the house is inserted (see situa-
tion plan drawing) rather than of possible conceptual operations, but mostly, due to a 
depuration wish and formal restraint – an explicit desire of synthesis.
In fact, all these intentions and means had already been expressed in numerous pro-
jects and what is materialized in this house id the ability to take them to their maxi-
mum intensity. Its compact geometry deviates from the dispersion in volumes as is 
the case of his own house; pragmatically corresponds to the plot and to a very sim-
ple program, but mostly corresponds to this desire for clarity in a clear balance with 
a number of resources of plastic nature. Although later he goes back to the distribu-
tive theme of his own house as in House Dr. José Rosas (1960–65) Fig. 11, this imposes 
itself an idea of synthesis, marked by restraint, by great clarity and economy of means 
that his architecture promises from this time onwards.
It is interesting to compare the drawings that led to this work with several sketches of 
other houses Figs. 12–18, built or not – in the similarities one discovers the confirmation of 
its values, showing a will to improve. Oblivious to the epidermal continuity in the appear-
ance of his works, Ruy Athouguia invests on the same themes without compromising 
quality, in tune with Mies’s line of thought: “If one should invent something new every 
day, we would get nowhere. It costs nothing to invent interesting forms, but it really 
demands very much to work something through.”8 Mies has also mentioned that the 
three hundred years of evolution of the Gothic cathedral consisted primarily of rework-
ing and improvement of the same structural type. It is this insistence on something 
specific, but not obvious, that characterizes Ruy Athouguia –works in a defined field of 
architecture that he imposes himself and to which he constantly returns in its multi-
ple variations or developments of his works. He freely used the criteria of modernity, 
extolling the disappearance of windows and their replacement by floor to ceiling glass 
panels, without frames or lintels, used like any other plan, of any other material, work-
ing them in a pure and abstract manner. What he set for himself, rather than finding his 
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Fig. 14 
Desenho a lápis sobre vegetal
Casa Frederico Costa, Cascais 1957/?
Pencil drawing on tracing
House Frederico Costa, Cascais 1957/?

Fig. 12 
Desenho a tinta sobre vegetal

Casa Frederico Costa, Cascais 1957/?
Ink drawing on tracing

House Frederico Costa, Cascais 1957/?

Fig. 13 
Desenho a tinta sobre vegetal

Casa Frederico Costa, Cascais 1957/?
Ink drawing on tracing

House Frederico Costa, Cascais 1957/?
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Fig. 16 
Desenho a lápis sobre vegetal
Casa Frederico Costa, Cascais 1957/?
Pencil drawing on tracing
House Frederico Costa, Cascais 1957/?

Fig. 15 
Desenho a lápis sobre vegetal

Casa Frederico Costa, Cascais 1957/?
Pencil drawing on tracing

House Frederico Costa, Cascais 1957/?
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Fig. 18 
Desenho a lápis e tinta sobre vegetal
Casa C. de Freitas [não construída]
Pencil and ink drawing on tracing
House C. de Freitas [not built]

Fig. 17 
Desenho a lápis e tinta sobre vegetal

Casa C. de Freitas [não construída]
Pencil and ink drawing on tracing

House C. de Freitas [not built]
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Fig. 20 
Foto actual [arquivo Graça Correia]
Bairro da FC Providência, Cascais 1957/60
Current state photo [archive Graça Correia]
Bairro da FC Providência, Cascais 1957/60

Fig. 19 
Foto actual [arquivo Graça Correia]
Bairro da FC Providência, Cascais 1957/60
Current state photo [archive Graça Correia]
Bairro da FC Providência, Cascais 1957/60

de vidro do chão até ao tecto, sem ombreiras nem padieiras, usadas como qualquer 
outro plano, de qualquer outro material, trabalhando-os de forma pura e abstracta. 
Aquilo a que se impunha, mais do que encontrar um estilo próprio, ou um conceito 
pré-definido (algo que não o preocupava), era uma noção de unidade controlada desde 
a concepção sendo esta, o momento em que se definem as estruturas intelectual e 
visual da casa, assim como as relações entre estas.
A presença clara de uma identidade comum às suas casas não oferece, no entanto, um 
cânon, ou um esquema tipo – oferece um sistema de relações que irão dar lugar a confi-
gurações distintas, de acordo com as condicionantes locais, programáticas, de implan-
tação, orientação solar ou ainda compatibilização destas relações e da forma como se 
expressam espacialmente. Mas no final, a variedade não é relevante e dá lugar a que 
se possam identificar constantes. Na composição desta casa, podemos destilá-las:
– Hall/entrada: constitui um filtro necessário para preservar a intimidade familiar – é 
onde Ruy Athouguia começa por explorar alguns apontamentos visuais que fornecem 
perspectivas para a circulação/organização da casa e que constituem, normalmente, 
uma explosão visual por oposição ao recorrente alçado enigmático que vê à chegada. 
– A sala: é a zona principal da casa e compõe-se de três peças – o jardim, que é a mais 
importante quando o lote o proporciona, já que um propósito recorrente seu (para 
além da preservação da privacidade), é estabelecer uma relação forte com o espaço 
exterior e, se possível, desfrutar de um panorama natural; a zona de estar, relacio-
nada ou não com a lareira mas sempre com o exterior; a zona de comer, sempre de 
carácter secundário e sempre com uma excelente articulação com a copa e cozinha, 
fruto da sua exaustiva investigação funcional e particular atenção a estes espaços. 
Também esta mantém uma relação directa com o exterior, dispondo-se, no entanto, 
em segundo plano em relação à zona de estar, pois deve ter um carácter mais fami-
liar. Os serviços, compostos por copa, cozinha, lavandaria, engomados e instalações 
de pessoal, foram alvo, como se disse, de um apurado estudo, cujos resultados esta-
rão presentes na sua obra futura. Foram cuidadosamente desenhados e estudados ao 
nível da iluminação e distribuição espacial, partindo da necessidade de contenção de 

own style or a pre-defined concept (something that did not worry him), was a sense of 
unity controlled since the conception being this, the moment when the intellectual and 
visual structures of the house are defined, as well as the relationships between them.
The clear presence of a common identity in his house does not, however, offer a canon, 
or a standard layout – it provides a system of relations that will give rise to distinctive 
configurations, according to the site, programmatic and placement restraints, solar 
orientation or even compatibility of these relations and how they express themselves 
in space. But in the end, variety is not relevant and it allows one to identify constants. 
In the composition of this house, one can list:
– Hall / entrance: the necessary filter to preserve the family’s privacy – it is where 
Ruy Athouguia begins to explore some visual notes that provide insights into the cir-
culation / organization of the house and that constitute, normally, a visual explosion 
as opposed to the recurrent enigmatic entrance elevation ones sees when entering. 
– Living room: is the main area of the house and consists of three parts – the gar-
den, which is the most important when the lot allows so, since one of his recurrent 
purposes (in addition to the preservation of privacy), is to establish a strong rela-
tion with the outside space and, if possible, to enjoy a natural panorama; the liv-
ing area, associated or not to the fireplace but always with the exterior; the eating 
area, always of secondary nature and always with an excellent connection with both 
the kitchen and pantry, a result of his exhaustive functional research and particu-
lar attention to these areas. Also, the latter relates directly to the exterior, laying, 
however, on a second plan in relation to the living area, as it should be of a more 
familiar nature. The services comprising pantry, kitchen, laundry and facilities for 
the maid, were subject, as mentioned, to an in-depth study and the results present 
in his subsequent works. They were carefully designed and studied in terms of light-
ing and space distribution, starting from the need for area containment but safe-
guarding the quality of the services carried out there. This concern was expressed 
with special attention at the rent control houses in Bairro das Estacas (1949–1954), 
strengthened in his own house, and successively redesigned and depurated until 
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Fig. 21 
Desenho a lápis sobre vegetal
Casa Sande e Castro, Cascais 1954/56
Pencil drawing on tracing
House Sande e Castro, Cascais 1954/56

áreas, salvaguardando a qualidade do serviço aí desempenhado. Manifestou-se esta 
preocupação com especial atenção na habitação a custos controlados no Bairro das 
Estacas (1949–1954), reforçada na sua própria casa, sendo sucessivamente redese-
nhados e depurados até ao Bairro das Caixas (Bairro da FC Providência, 1957–1960), 
assumindo um papel tão forte no alçado que o irá, a partir daí, identificar. Figs. 19–20

– Os quartos: formam a zona íntima por excelência – a de privacidade individual de 
todos os que habitam a casa e o acesso faz-se sempre a partir do hall que, caso exis-
tam dois pisos anuncia claramente esse facto, dando especial atenção ao desenvol-
vimento da escada e sua relação espacial e nunca se faz atravessando a sala, ou 
qualquer outro espaço, por mais que se pretenda a contenção de circulações, como 
é o caso da Casa Sande e Castro. A excepção é feita apenas para a sala dos brinque-
dos que este considera ser já um privilégio dos quartos e onde está a Mademoiselle, 
que se ocupa das crianças. O estudo da sua relação com o exterior depende mais do 
equilíbrio dos alçados e espacialidade interior do que de preocupações com a priva-
cidade, já que essa fica garantida na organização geral da casa. Fig. 21

Bairro das Caixas (Bairro da FC Providência, 1957–1960), assuming such a strong 
role in the elevation that from then after it begins to identify him. Figs. 19–20

– Rooms: comprise the intimate zone par excellence – that of individual privacy of 
all those who live in the house and its access is always made from the hall that, 
when there are two stories clearly announces those, giving special attention to the 
development of the stairs and its spatial relationship and it is never done crossing 
the living room or any other space, even though searching for a circulation con-
tainment, as is seen in the case of House Sande e Castro. The exception   only hap-
pens at the play room, which he considers to be a privilege of the bedrooms and 
where the nanny, who takes care of the children stays. The study of its relation-
ship with the outside world depends more on the balance of the elevations and 
interior spatiality than concerns such as privacy, since the latter is guaranteed in 
the overall organization of the house. Fig. 21



CASA SANDE E CASTRO 1954

38

O PRINCÍPIO 
CONSTRUTIVO

THE CONSTRUCTION 
PRINCIPLE

Fig. 22 
Desenho a lápis e tinta sobre vegetal

Casa Sande e Castro, Cascais 1954/56
Pencil drawing on tracing

House Sande e Castro, Cascais 1954/56

Os materiais adquirem nesta obra uma tectonicidade9 intrínseca que tem a ver com 
a precisão das suas relações, não surgem como um recurso estilístico, nem resul-
tam de evidência construtiva. A construção converte-se, ela própria, em matéria-
-prima da forma e não depende de inovação tecnológica, até porque em Portugal 
esta nem sequer foi significativa e, longe de subordinar ao sistema construtivo a 
configuração e a aparência da obra, pretende-se apenas controlar a tensão que 
relaciona o modo como se constrói, com a forma como se vê.
Esta actuação não poderia estar mais em sintonia com os temas seguramente dis-
cutidos na ESBAP com Carlos Ramos, que lhe apresentou os textos de Le Corbusier: 
“Fazer ressaltar a construção está bem para um aluno de Artes e Ofícios que pro-
cura demonstrar os seus méritos(...) Quando uma coisa responde a uma necessidade 
nem por isso é necessariamente bela: satisfaz uma parte do nosso espírito, a pri-
meira parte, aquela sem a qual não há satisfações ulteriores possíveis(...) A arquitec-
tura tem outros fins e outros princípios para além de fazer ressaltar as construções 
e responder a necessidades (...). A arquitectura é arte por excelência, …, é ordem 
matemática, …, é percepção da harmonia mediante relações comovedoras. Este é o 
verdadeiro fim da arquitectura.”10 Por outro lado Mies, que o influenciou tão profun-
damente, descrevia com uma paixão inesperada a qualidade da pedra, do tijolo, das 
texturas, dos padrões, dos limites e cores, mas salientava que, mais importante do 
que o material em si, “… é aquilo que nós fazemos dele.”11 

Assim se pode ver que não é a estrutura que desenha a casa, mas sim um princípio 
construtivo que define os espaços e desde o momento que se elegem os materiais, 
passa a definir-se tudo, do desenvolvimento do projecto aos detalhes. A modulação 
está relacionada com a ordenação espacial diluindo a diferença entre a estrutura e 
o princípio construtivo, passa a existir uma relação tão forte entre os dois sistemas, 
que estes não se podem separar. Figs. 22–23

A tectonicidade resulta de um princípio estrutural do construtivo, o momento no 
qual a ordem visual e a ordem material convergem num mesmo critério de ordem e, 
sem se [com]fundirem, enriquecem a tensão existente entre forma e construção. A 

Materials in this work gain an intrinsic tectonicity9 that has to do with the accuracy 
of its relations, they do not arise as a stylistic device, or as the result of a construc-
tive evidence. Construction becomes, itself, raw material for the shape and does not 
depend on technological innovation, even because in Portugal it was not that signif-
icant, and far from subordinating the configuration and appearance of the work to 
the construction system, it is intended to control the tension that relates how one 
builds, with the way one visualises it.
This manner of performing could not be more consistent with the themes discussed in 
ESBAP with Carlos Ramos, who presented him the writings of Le Corbusier: “to show 
the construction is all very well for an Arts and Crafts student who is anxious to prove 
his ability.(...) When a thing responds to a need, it is not beautiful; it satisfies all one part 
of our mind, the primary part, without which there is no possibility of richer satisfaction; 
(...) Architecture has another meaning and other ends to pursue than showing construc-
tion and responding to needs (...) Architecture is the art above all others(...), is mathe-
matical order, (...) perception of harmony which lies in emotional relationships. This is 
the aim of architecture.”10 Moreover Mies, who greatly influenced him, described with 
unexpected passion the quality of stone, brick, textures, patterns, limits and colours, 
but stressed that more important than the material itself, “... is what we make of it.”11 
Hence one can understand that it is not the structure that draws the house, but a 
constructive principle that defines the spaces and from the moment materials are 
chosen, everything is defined, from the development of the project to the details. 
Modulation is related to the spatial ordering diluting the difference between struc-
ture and constructive principle, and the relation between both systems is so strong, 
that they cannot be separated. Figs. 22–23

Tectonicity results from a structural principle of construction, the moment in which 
visual order and material order converge into the same criterion of order, and without 
being [con]fused, they enrich the tension between shape and construction. Tectonicity 
has more to do with the constructive condition of the work than with mere construc-
tive sincerity, which is a moral value, therefore unrelated to the discipline. Just as 
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Fig. 23 
Desenho a lápis sobre vegetal
Casa Sande e Castro, Cascais 1954/56
Pencil drawing on tracing
House Sande e Castro, Cascais 1954/56

tectonicidade tem mais a ver com a condição construtiva da obra do que com a mera 
sinceridade construtiva, que é um valor de carácter moral, portanto, alheio à disciplina. 
Do mesmo modo que a forma é entendida como a manifestação da estrutura organi-
zativa do edifício, a tectonicidade poderia ser considerada a manifestação visual da 
estrutura construtiva, não resumindo o sentido da palavra à sua acção portante, mas 
acrescentando-lhe critérios de coerência que dão consistência ao edifício. O facto de 
usar uma delicada estrutura metálica dissolvida na leitura dos caixilhos provoca a ima-
terialidade essencial. Os grandes balanços da cobertura proporcionam espessura ao 
espaço que medeia a casa e o exterior, atitude que explora a natureza construtiva do 
edifício: quando há tijolo, este só preenche as fachadas, mas ao fazê-lo define o limite 
físico do espaço do mesmo modo que o vidro e assim provoca uma tensão essencial; 
porque esta estratégia, mais do que um artifício é fruto de uma intenção que sublinha 
as diferenças entre a lógica construtiva e a que resulta da visão.
Fica então claro que a identidade da obra não decorre apenas de questões de natu-
reza construtiva, mas também de considerações estéticas associadas a esta. A apa-
rência e a visão são também determinantes para a silhueta dos edifícios. Daí que a 
clareza da sua estrutura seja desmentida pela sensualidade dos espaços na relação 
com o exterior, e o tradicional dos elementos de construção aparece esbatido pela 
abstracção das relações que a sua colocação em obra estimula. As suas opções mate-
riais têm lugar no cruzamento destas considerações e não no âmbito do gosto pes-
soal. Ao contrário da utilização vernacular dos materiais tradicionais, Ruy Athouguia 
usa-os para tentar clarificar a composição espacial enunciada na planta. Trata-se 
de uma espécie de utilização moderna dos materiais, explicando assim uma compo-
sição por relação de elementos; distinguem-se paredes rebocadas ou de pedra que 
mais enfatizam a continuidade/fluidez espacial, do que correspondem a uma distin-
ção de carácter tectónico. E o detalhe, exaustivo, é fundamental para a definição da 
coerência global da obra, sendo dada tanta importância ao desenho de uma porta 
como à organização inteira do conjunto, por acreditar que a arquitectura se baseia 
num sistema de relações em que intervêm todos estes elementos.

the shape is understood as the manifestation of a building’s organizational structure, 
tectonicity could be considered the visual manifestation of the constructive struc-
ture, without summarizing the meaning of the word to its bearing action, but add-
ing coherence criteria that give consistency to the building. Having used a delicate 
metal structure dissolved in the window frames provokes the essential immaterial-
ity. The overhangs provide thickness to the space between the house and the out-
side, an attitude that explores the constructive nature of the building: when there is 
brick, it only fills in the facades, but in doing so defines the physical limit of the space 
in the same way he does with glass and so causes an essential tension; because this 
strategy, more than a gimmick, is the result of an intention that emphasizes the dif-
ferences between constructive logic and that resulting from vision.
It is therefore clear that the identity of a work has no origin only on issues of 
constructive nature, but also aesthetic considerations associated with those. 
Appearance and vision are also crucial to the silhouette of a building. Hence, the 
clarity of its structure is belied by the sensuality of the spaces in relation to the 
outside, and the traditional construction elements appear dimmed by the abstract 
relations their placement on site stimulates. Material options take place at the 
intersection of these considerations and not within the scope of personal taste. 
Contrary to the vernacular use of traditional materials, Ruy Athouguia uses them 
in order to clarify the spatial composition stated in the plan. It is a kind of modern 
use of materials that explain a composition according to a relation of elements; 
plastered or stone walls are distinguished, but they enhance the spatial continuity/
fluidity more than correspond to a distinction of tectonic character. And the detail, 
exhaustive, is critical to define the overall coherence of the work, being given as 
much importance to the design of a door as to the overall composition, as he believed 
architecture to be based on a system of relations where all elements intervene.
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A ESPACIALIDADE

SPACIALITY

O momento chave do projecto teve lugar quando se definiu o plano que dá continui-
dade ao muro da entrada, não como elemento funcional, mas como elemento que 
estrutura toda a casa e separa os seus núcleos essenciais e complementares para 
a sua experiência espacial. Figs. 25–26

A introdução de enquadramentos visuais em articulação com a anulação do volume, 
recorrendo ao plano, viabilizou a superação da inércia espacial presente nas casas 
anteriores e permitiu que os espaços se relacionassem não só pela sua distribui-
ção funcional, mas sobretudo, pela riqueza do desenho das suas articulações, pela 
plasticidade dos planos, indiferente à sua hierarquia e tornando inteligível, visual e 
claramente, a sua vontade de contenção. 
A ideia académica de circulação é claramente posta em causa; a circulação pode 
estar associada a uma ideia de percurso, mas sempre como um sistema de articula-
ção espacial, de tal modo que nas obras mais puras (como esta) se torna inexistente. 
Por exemplo, a ideia clássica de entrada, zona pública de um lado, zona de serviços 
de outro lado, aqui acaba desmontado, tornando a justificação funcional incapaz de 
explicar a organização espacial e distributiva da casa. 
E o tema das entradas enigmáticas, ou dos inexistentes alçados principais, algo com 
que já nos tinha confrontado na Casa dos Bem Lembrados (1949–51) Figs. 27–30, é 
agora uma operação consciente. E esta entrada não leva normalmente a um hall de 
distribuição interno, mas estabelece de imediato orientações visuais claras, rela-
cionando-se física e visualmente com um espaço aberto que neste caso parece 
pertencer já à sala e que, a partir do interior nos coloca no espaço que une as três 
zonas funcionais da casa e as relaciona espacialmente com o exterior. Trata-se 
de um tema absolutamente inédito em Portugal, só explorado vinte anos mais 
tarde, de forma recorrente por Siza Vieira na Casa Manuel Magalhães da Av. Dos 
Combatentes (1967–70), ou nas Piscinas das Marés, ou ainda por Souto Moura na 
Casa da Rua do Crasto ou na Casa das Artes, entre outras. 
A organização tão clara e a aparência compacta da casa na leitura da sua planta, 
ficam desde logo desmentidas pelo primeiro enfiamento visual e não por um modo 

The key moment of the project took place when he defined the plan that gives conti-
nuity to the entrance wall, not as a functional element, but as an element that struc-
tures the whole house and separates the essential and complementary moments for 
its spatial experience. Figs. 25–26

The introduction of visual frames in conjunction with the annulment of the volume, resort-
ing to the plan, enabled the overcome of the spatial inertia present in his previous houses 
and allowed the spaces to relate not only due to their functional distribution, but above all, 
due to the richness of their articulation design, to the plasticity of the plans, indifferent to 
any hierarchy and making intelligible, both visually and clearly, his will for containment.
The academic idea of circulation is clearly questioned; circulation may be associated with 
an idea of path, but always as a spatial articulation system, such that at his purest works 
(such as this one) it becomes nonexistent. For example, the classical idea of entrance, 
public area on one side and service area on the other, is dismantled here, making the func-
tional explanation unable to explain the spatial and distributive organization of the house.
And the enigmatic entrances theme, or the non-existent main elevations, something 
we had already been confronted with at House of Bem Lembrados (1949–51) Figs. 27–30, 
is now a conscious action. And this entrance does not normally lead to an internal dis-
tribution hall, but immediately establishes clear visual directions, relating physical 
and visually with an open space which in this case belongs already to the living room 
and, from the interior places us in the space that joins the three functional zones of 
the house and relates them spatially with the outside. It is an absolutely unprece-
dented theme in Portugal, only explored twenty years later, on a recurring basis by 
Siza Vieira at House Manuel Magalhães on Av. Dos Combatentes (1967–70), or at 
Piscinas das Marés, or even by Souto Moura at House at Rua do Castro or House of 
the Arts, among others.
The very clear organization and the compact appearance of the house when read-
ing its plan, are immediately contradicted by the first visual alignment and not by a 
circulation mode; and in fact it is this and not a corridor that will ensure the separa-
tion of the house’s environments and its privacy. Definitely, Ruy Athouguia does not 
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Fig. 26
Foto de época [arquivo Ruy Athouguia]
Casa Sande e Castro, Cascais 1954/56
Vintage photo [archive Ruy Athouguia]
House Sande e Castro, Cascais 1954/56

Fig. 25
Estudo da planta – Desenho a tinta sobre vegetal

Casa Sande e Castro, Cascais 1954/56
Study of the plan – Ink drawing on tracing

House Sande e Castro, Cascais 1954/56
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Fig. 27
Foto actual [arquivo Graça Correia]
Casa Maria Amelia Burnay, Cascais 1949/51
Current state photo [archive Graça Correia]
House Maria Amelia Burnay, Cascais 1949/51

de circulação; e é de facto este e não um corredor que vai garantir a separação dos 
ambientes e a privacidade da casa. Definitivamente, Ruy Athouguia não recorre à frag-
mentação, seja esta volumétrica ou funcional, garantindo a continuidade espacial. 
A consequência extraordinária é que cada um dos três núcleos que identificamos de 
imediato – cozinha/serviços, sala e quartos – não perde a sua independência ao for-
mar um único conjunto espacial. 
Desmistificando para além da importância do alçado principal, a existência de atribu-
tos próprios de uma casa ou de um edifício público, reconhecemos a mesma actuação 
na Pousada da Nazaré Fig. 31, edifício de maior escala, eventualmente enriquecido pela 
especificidade do lugar. Apesar disso, ali identificamos um conjunto de convenções 
de natureza visual e espacial que continuou a desenvolver ao longo dos anos. O inu-
sitado alçado valeu-lhe críticas implacáveis do S.N.I., às quais responde duramente: 
“(…)passa depois o S.N.I. a julgar o ante-projecto sob o ponto de vista da planta, con-
siderando-a perfeita sob o ponto de vista funcional. A expressão plástica do ante-
-projecto é porém consequência dessa perfeição de ordem funcional. Em qualquer 
obra de arquitectura válida, a leitura das plantas, para quem as saiba ler, aponta de 
maneira clara qual a expressão delas resultante nos alçados. Não me parece, pois, 
coerente exaltar as plantas e condenar os alçados que lhe correspondem.
Ou será que se sugere a adopção de falsos alçados para as plantas apresentadas? 
Não ousamos sequer pensar que essa solução seja considerada admissível.”12 
A Casa Sande e Castro consolida uma abordagem visual que resolve não só orien-
tações, mas a própria coerência espacial que une os diferentes ambientes da casa; 
assim, quer a parede da copa/lavandaria em pedra aparente, quer a riqueza da porme-
norização dos seus diferentes elementos – móveis, vãos, etc., que são tão estudados 
como qualquer outro das supostos zonas nobres da casa, actuam como mais um cri-
tério de natureza visual que unifica os diferentes ambientes. Será que é também por 
esta razão que a sala, que na primeira versão tinha ficado dividida pela lareira e por 
um pátio interior, se fundiu, na versão final, num espaço único? Tem pelo menos, cla-
ramente, a ver com uma necessidade de utilizar um critério já referido – a contenção. 

turn to fragmentation, whether volumetric or functional, ensuring spatial continuity.
The extraordinary consequence is that each of the three cores we immediately identify 
– kitchen/services, living room and bedrooms – do not lose their independence when 
forming a unique spatial set articulated in three environments.
Demystifying beyond the importance of a main elevation, the existence of a house or a 
public building’s attributes, we recognize the same actions at Pousada da Nazaré Fig. 31, a 
larger scale building, possibly enriched by the site’s specificity. Nevertheless, there one 
identifies a set of conventions of visual and spatial nature further developed over the 
years. The unusual elevation earned him relentless criticism from the S.N.I. to which he 
harshly responded: “(...) the S.N.I. judges the preliminary draft from the point of view of 
the plan, considering it perfect under a functional point of view. The artistic expression of 
the preliminary draft is but a consequence of this perfection of functional nature. In any 
valid architecture work, the analysis of the plans, for those who know how to read them, 
clearly indicates their resulting expression on the elevations. Therefore, it doesn’t seem 
consistent to exalt the plan and condemn the elevations corresponding to it.
Or perhaps it is suggested the adoption of false elevations for the presented plans? We 
dare not even think this solution to be considered admissible.”12 
House Sande e Castro consolidates a visual approach that solves not only its orien-
tation, but the actual spatial coherence that unites the different environments of the 
house; therefore, the apparent stone wall of the pantry/laundry as well as the rich-
ness of the detail of its different elements – furniture, spans, etc., that are as stud-
ied as any other element of the supposed noble areas of the house, act as an one more 
criterion of visual nature that unifies the different environments. Is it also for this 
reason that the part of the living room that on the first version was separated by a 
fireplace and an inner courtyard, was merged, in the final version, into a single space? 
It has at least clearly to do with the need to use another criterion already mentioned 
– containment. Figs. 32–33 Containment at all levels – spatial, volumetric, of resources, 
of details and of the final placement itself – as with an imperceptible subtleness he 
corrects the initial placement, so characteristic of his work. Fig. 34
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Fig. 30
Desenho a lápis sobre vegetal
Casa Domingos Pepulim, Moçambique 1955 [não construída]
Pencil drawing on tracing
House Domingos Pepulim, Mozambique 1955 [not built]

Fig. 29
Desenho a lápis sobre vegetal

Casa Ruy Mendes, Cascais 195?
Pencil drawing on tracing

House Ruy Mendes, Cascais 195?

Fig. 28 
Desenho a lápis sobre vegetal

Casa Ruy Mendes, Cascais 195?
Pencil drawing on tracing

House Ruy Mendes, Cascais 195?
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Fig. 31
Desenho a tinta sobre vegetal

Pousada da Nazaré, 1ª versão 1954
Ink drawing on tracing

Pousada da Nazaré, 1st version 1954

Figs. 32–33 Contenção a todos os níveis – espacial, volumétrica, de recursos, de porme-
norização e da própria implantação final – já que com uma imperceptível subtileza, 
corrige a implantação inicial, tão característica na sua obra. Fig. 34

Esta é uma obra de síntese. E a alteração à sala é decorrente deste facto. Não que 
tenha sido premeditado – Ruy Athouguia não decidiu: vou fazer uma obra de síntese, 
e fez. A síntese decorre do seu processo de depuração com base em critérios claros 
de composição espacial, que levam até ao essencial. E o importante é que é isso que 
nós reconhecemos na análise da obra. 
O pátio, por exemplo, aparecia na primeira versão do projecto como uma peça de valor 
próprio dentro da organização da casa, como mais um elemento ordenador, quase 
central na organização do espaço, retirando protagonismo à entrada à qual já se pre-
tendia outorgar um valor semelhante na sua relação com o exterior. Por outro lado, 
provocava o sentimento de descontinuidade face à continuidade pretendida. Com a 
sua exclusão a sala ganhou em unidade e estabilidade; e do mesmo modo que a divi-
são horizontal desaparece, também a vertical, protagonizada pelo fogão de sala dese-
nhado numa fase intermédia em alternativa ao pátio e que faz parte dos elementos 
do projecto de execução, que contudo acaba por ser alterado e incorporado à parede 
na sua versão final. Acreditamos que também aqui tão só e apenas pela vontade de 
contenção – qualquer elemento a mais importunaria aquela clareza espacial.
A relação entre lugar, programa, estrutura e espaço, alcança na Casa Sande e Castro 
a sua máxima expressão, precisamente pela aparente naturalidade com que estes 
temas convergem, configurando um espaço na arquitectura que não é uma figura 
geométrica racional, mas uma percepção intelectiva a partir dos nossos sentidos.

This is a work of synthesis. And the changes to the living room result from that. Not that it was 
premeditated – Ruy Athouguia has not decided: I am going to make a synthesis work, and did. 
The synthesis results from his depuration process based on clear criteria of spatial 
composition, which lead to the essential. And what is important, is that one recognises 
so when analysing his work. 
The courtyard, for example, appeared in the first version of the project as a piece with 
its own value within the organization of the house, as another ordering element, almost 
essential within the spatial organization, withdrawing importance from the entrance 
to which a similar value was intended to be granted in its relationship with the out-
side. On the other hand, it gave a sense of discontinuity given the desired continuity.
With its exclusion the living room gained unity and stability; and in the same way 
the horizontal division disappeared, so did the vertical, carried out by the fireplace 
designed at an intermediate stage as an alternative to the patio, which is an element 
of the execution project, but that ends up being altered and incorporated in the wall 
at its final version. We believe that again, simply due to a wish of containment – any 
more elements would hamper that spatial clarity.
The relationship between place, program, structure and space, at House Sande e Castro 
reaches its maximum expression, precisely by the apparent ease with which these 
themes converge, setting up a space in architecture that is not a rational geomet-
ric figure, but an enlightened perception from our senses.
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“MACHINE À MEDITER” 13

MACHINE À MEDITER 13

A diferente abordagem à composição volumétrica, na qual a forma se trabalha podendo 
dar ênfase à massa ou à superfície, é um tema recorrente na arquitectura – opõe, por 
exemplo, a arquitectura grega à romana, ou a Ville Savoye ao Pavilhão de Barcelona 
(ambos de 1928), ou as referidas Casa Manuel Magalhães (1967–70) à Casa das Artes 
(1981–91), e revela duas formas distintas de estabelecer relações com o mundo, 
com o lugar, que existem desde que existe arquitectura. É precisamente a particular 
abordagem que tem esta arquitectura aqui analisada, assumindo total relevância a 
percepção visual da forma na composição da volumetria, que constitui o contributo 
fundamental desta casa para a arquitectura contemporânea.
Na verdade, o importante não é encontrar uma coerência compositiva mediante 
a inclusão de elementos de representação simbólica da sua função na constru-
ção – alegando, por exemplo, a sua natureza tectónica – mas trabalhar a compo-
sição volumétrica em função do espaço e da forma como este se relaciona com o 
lugar, e os diferentes materiais, sem dar qualquer indício do seu papel resistente. 
É este o argumento que dá consistência à sua natureza neoplástica enunciada no 
início deste texto. Se na pintura o objectivo de De Stijl era alcançado pela exclu-
são do objecto figurado e sua substituição por uma unidade de superfícies rectan-
gulares em cores primárias, na arquitectura tal veio a acontecer pela eliminação 
da delimitação figurada do espaço e pela sua substituição por uma superfície con-
tínua, na qual as paredes e pilares são superfícies e linhas isoladas. Fig. 35 O ponto 
5 do Manifesto de Theo van Doesburg exigia: “O espaço funcional está dividido em 
superfícies rectangulares…que se podem imaginar como infinitamente extensíveis. 
Formam assim um sistema coordenado, no qual todos os pontos têm uma corres-
pondência com um igual número de pontos no Universo. Daí decorre que as super-
fícies têm uma relação directa com o espaço infinito.”14

Esta abstracção leva a que, no caso do pavilhão de Barcelona, todos os elementos se 
reduzam a planos (horizontais e verticais) enquanto na Ville Savoye constituem um 
volume, pois sejam paredes contínuas, de vidro, betão ou mármore, não há nada que 
as diferencie, nem mesmo a cor que, quando existe, se afasta de qualquer significação 

A different approach to a volumetric composition, in which form is worked with 
emphasis on mass or surface, is a recurring theme in architecture – opposing, for 
example, Greek and Roman architecture, or Ville Savoye to the Barcelona Pavillion 
(both from 1928), or the mentioned House Manuel Magalhães (1967–70) to House of 
the Arts (1981–91), and reveals two distinctive ways of establishing relations with 
the world, the site, that exist since architecture exists. It is precisely the particular 
approach that the architecture one is analysing has, having full relevance the visual 
perception of form on the volumetric composition, which constitutes the fundamen-
tal contribution of the house towards contemporary architecture.
Actually, what is important is not to find a coherent composition by including elements 
of symbolic representation of their role in construction – alleging, for example, its tec-
tonic nature – but to work the volumetric composition taking into account space and how 
the latter relates with the site, and the different materials, without giving any indication 
of its resistant role. This is the argument that gives consistency to its neoplastic nature 
mentioned at the beginning of this text. If in painting the aim of De Stijl was achieved with 
the exclusion of the figurative object with its replacement by a unit of rectangular sur-
faces in primary colours, in architecture such came to happen by eliminating the figura-
tive demarcation of space and replacing it with continuous surfaces, in which walls and 
pillars are isolated surfaces and lines. Fig. 35 The fifth point of the Theo van Doesburg’s 
Manifesto demanded: “The functional space is strictly divided into rectangular surfaces 
(...) they may be visualized as extending infinitely. Thus they form a coordinated system 
in which all points correspond to the same number of points in the universe. It follows 
from this that the surfaces have a direct connexion to infinite spaces.”14 
Said abstraction leads to, in the case of the Barcelona Pavilion, all the elements were 
reduced to plans (horizontal and vertical), while in Ville Savoye they constitute a vol-
ume, because whether they are continuous walls of glass, concrete or marble, there 
is nothing to distinguish them, not even colour that, when exists, is far from having any 
meaning of tectonic nature. This verification reinforces the idea that the great contri-
bution of modernity to the works we do today is the possibility of starting from the 
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Fig. 35
Foto de época [arquivo Atrium, Revista Portuguesa de Arquitectura e Artes Plásticas nº1 – Set/Out 1959]

Casa Sande e Castro, Cascais 1954/56
Vintage photo [archive Atrium, Revista Portuguesa de Arquitectura e Artes Plásticas nº1 – Set/Out 1959]

House Sande e Castro, Cascais 1954/56

de natureza tectónica. Esta verificação vem reforçar a ideia que o grande contributo 
da modernidade às obras que realizamos hoje, é a possibilidade de partir da impor-
tância que tem a percepção visual da forma na composição volumétrica, utilizando 
diferentes elementos susceptíveis de atingir os nossos sentidos.
Por outro lado, se o que salientamos nesta arquitectura é a continuidade espacial, 
que tem como objectivo, graças à introdução de grandes superfícies envidraçadas 
em substituição de janelas, uma maior abertura e o estabelecimento de uma relação 
mais intensa dos espaços fechados com os abertos e, portanto, uma maior integra-
ção com os elementos naturais, importa salientar também que essa fluidez espacial 
não é tanto o resultado do trabalho com a transparência, porque esses vidros não 
deixam de ser um limite15 mas em grande parte, consequência dessa característica 
formal que consideramos mais claramente moderna: o trabalhar a composição volu-
métrica sem dar qualquer ênfase, ou indicação do papel relativo das superfícies, o 
que permitiria assinalar-lhes uma posição pré-determinada. Fig. 36–37 Essa abstrac-
ção, enquanto falta de significação tectónica em que todos os elementos se reduzem 
a um – o plano (quer sejam as paredes, quer janelas – vidros) é que é determinante. 
Um elemento plano é ele mesmo, seja ou não estrutural, seja horizontal ou vertical, 
relacionado com o interior ou o exterior, continua inalterável ao passar de um espaço 
fechado a outro aberto. É essa indiferença o que caracteriza e reforça esta particu-
lar configuração espacial e o que acaba por resultar essencial é que, nas suas rela-
ções, esses elementos bem definidos – os planos de vidro, pedra, mármore ou outro 
material, que são todos iguais por carecerem de significação tectónica, articulam-
-se sem dependerem de uma modulação construtiva que compartimenta e delimita 
o espaço. Assim, a janela moderna não se limita a ser uma superfície vidrada, mas 
sim uma que desapareça como elemento diferenciado e significativo e passe a ser 
mais um plano da composição espacial.
Constitui um modo de criar espaço e afectar os sentimentos mediante as sensações, 
dispondo os elementos arquitectónicos de maneira a que, percebidos numa determi-
nada ordem, criem a compreensão espacial desejada. Em arquitectura, assim como 

importance of visual perception of form in volumetric composition, with the use of dif-
ferent elements likely to reach our senses.
On the other hand, if what we emphasize in this architecture is its spatial continuity, 
having as a goal, through the introduction of large glass surfaces in replacement of 
windows, the establishing of a more intense relationship between closed and open 
spaces, therefore, greater integration with the natural elements, it should be noted 
that this spatial fluidity is not so much the result of working with transparency, as 
those windows are still seen as a limit15, but largely, a consequence of this formal 
characteristic that we consider more clearly modern: working the volumetric composi-
tion without emphasising or indicating the relative role of surfaces, which would allow 
them to have a predetermined position. Figs. 36–37 Said abstraction, whilst lack of tec-
tonic meaning in which all elements are reduced to one – the plan (whether they are 
walls or windows – glass) is the fundamental issue. A flat element is itself, whether 
or not structural, horizontal or vertical, related to the interior or exterior, remains 
unchanged when moving from a closed to an open space. It is this indifference which 
characterizes and enhances this particular spatial configuration and what ultimately 
results as essential is that, in their relations, these well defined elements – the glass, 
stone, marble plans or of any other material, which are all the same because they 
lack tectonic meaning, articulate themselves without relying on a constructive mod-
ulation that compartmentalizes and delimits the space. Thus, a modern window is 
not limited to being a glass surface, but instead one which disappears as a differen-
tial and significant element and becomes another plan within the spatial composition.
Constitutes a way to create space and affect feelings through sensations, displaying 
architectural elements so that, perceived in a certain order, create the desired spa-
tial understanding. In architecture, as in the past architectural orders were used to 
structure a composition, according to intelligible rules involving reference to its tec-
tonicity, there is also today the possibility of spatial illusion without recourse to the 
same rules: spatial sensations are stimulated by manipulating more than our percep-
tion of space, our understanding of what we perceive of it. It is an idea that refers to 
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Fig. 36
Estudo de Alçado – desenho a tinta sobre vegetal
Casa Sande e Castro, Cascais 1954/56
Study of the elevation – ink drawing on tracing
House Sande e Castro, Cascais 1954/56

anteriormente se utilizaram ordens arquitectónicas para estruturar uma composi-
ção mediante regras inteligíveis que implicam a referência à sua tectonicidade, tam-
bém existe hoje a possibilidade de ilusão espacial sem recurso às mesmas regras: 
provocam-se sensações espaciais ao manipular, mais do que a nossa percepção do 
espaço, o nosso entendimento do que percebemos dele. É uma ideia que remete para 
o problema da relação entre a razão humana e as coisas (naturais ou produzidas 
pelo Homem) e que também ocupa e divide os filósofos desde o tempo dos Gregos. 
Trata-se de um acontecimento espacial dependente da transformação de determi-
nadas impressões percepcionadas pelos nossos sentidos, em conceitos imagináveis. 
Aquilo que nos permite sentir o que é esse espaço para além da sua realidade mate-
rial, sem termos que recorrer à nossa experiência anterior, ou a uma linguagem con-
vencionada, mas apenas à nossa experiência da obra. 
Talvez a isso se deva a insistência de Le Corbusier em afirmar que a arquitectura é 
uma “machine à emouver”16 e o seu recurso a objectos de reacção poética para dar-
-nos conta de que, para ele, a arte não trabalha só com objectos, ou com a sua orde-
nação, mas também com as sensações que estes nos provocam e a sua associação 
a ideias que estão fora deles, e que formam parte contínua dos nossos pensamentos. 
Por seu lado, para Mies, a obra de arte como concretização do pensamento humano 
na relação com a natureza permite-nos testar “o efeito dos nossos pensamentos, 
para podermos pensar”.17 Consciente que o pensamento nasce da acção e que, com 
um juízo crítico e construtivo volta à acção, dizia querer ”fazer algo para poder pen-
sar”18 e era com essas palavras que descrevia o efeito que os seus edifícios deveriam 
ter sobre quem os estuda – deveriam servir à meditação.
Também nós gostaríamos de contribuir para que esta Casa possa ser [mais] uma 
“Machine à Mediter”.19

the problem of the relationship between human reason and things (natural or man-
made) and which also occupies and divides philosophers since the Greek era. It con-
cerns a spatial event dependent on transformations of certain impressions perceived 
by our senses, into imaginable concepts. That which allows us to feel what that space 
is beyond its material reality, without having to resort to our previous experience, or a 
stipulated language, but only to our experience of the work.
Perhaps to this Le Corbusier insists in stating that architecture is a “machine à emou-
ver”16 and resorts to objects of poetic reaction to tell us that, for him, art does not 
only work with objects and its ordering but also with the feelings they provoke us, and 
their association with ideas that are out of them and that are an ongoing part of our 
thoughts. Meanwhile, for Mies, the work of art as achievement of human thought in its 
relation with nature, allows us to test “the effect of our thoughts, so we can think.”17 
Aware that thought is born from action and, that with a critical and constructive judg-
ment returns to action, said he wanted “to do something to be able to think”18 and it 
were with these words that he would describe the effect his buildings should have on 
those who study them – they should help to meditate.
We also would like to contribute towards this house becoming [another] 
“Machine à Mediter”.19
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Fig. 37
Estudo de Alçado – Desenho a tinta sobre vegetal

Casa Sande e Castro, Cascais 1954/56
Study of the elevation – ink drawing on tracing

Casa Sande e Castro, Cascais 1954/56

a Houses/Cases – in Portuguese both words are written equally, except for one letter, hence the author writes one single word, with both letters, to present the idea of houses also being study cases (Casa[o]s).
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RUY D’ATHOUGUIA 

Ruy de Sequeira Manso Gomes Palma Jerwis d’Athouguia Ferreira Pinto Basto, nas-
ceu em Macau, em 1/1/1917. Estudou no Colégio Militar e diplomou-se na Escola 
de Belas Artes do Porto em 9/2/1948, com a classificação final de 18 valores.
Exerceu a profissão em regime liberal, tendo sido nos anos 50 arquitecto da 
Câmara Municipal de Cascais. Nos anos 60 foi consultor urbanista da Câmara 
Municipal do Montijo e nos anos 70 da Câmara Municipal de Beja. Foi ainda Director 
do Gabinete Técnico da Habitat, em Algés e membro do Júri do Prémio Va1mor.
Projectou cerca de duas centenas e meia de projectos de unidades e de conjuntos, 
nomeadamente de habitação individual e colectiva, construções escolares, insta-
lações de serviços públicos, hotéis, centros comerciais, estudos de urbanização, 
de reordenamento urbano incluindo projectos, etc dos quais se construiu grande 
parte, designadamente o Edifício da Fundação C. Gulbenkian.
Além do Prémio da Bienal de S. Paulo, foi por duas vezes distinguido com o Prémio 
Municipal de Arquitectura e uma vez com o Prémio Va1mor em 1971, com o Edifício 
da Fundação C. Gulbenkian.
Foi ainda agraciado com o grau de Oficial da Ordem de S. Tiago da Espada.

Ruy de Sequeira Manso Gomes Palma Jerwis d’Athouguia Ferreira Pinto Basto, was 
born in Macau, on 01/01/1917. He studied at the Military College and graduated from 
the School of Fine Arts in Porto on 09/02/1948, with a final grade of 18 values.
Practiced architecture as an independent professional, having been, in the 50’s, archi-
tect at the Municipality of Cascais. In the 60’s was town planner consultant for the 
Municipality of Montijo and in the 70’s for the Municipality of Beja. He was also Director 
of the Technical Office of Habitat in Algés and member of the Jury of the Va1mor Award.
 Author of about two and a half hundred multi-family and collective housing unit pro-
jects, school buildings, public building facilities, hotels, shopping centres, urban stud-
ies, including urban redevelopment projects, etc. of which most were built, namely 
the building of the Gulbenkian Foundation.
Besides the S. Paulo Bienal Award, was twice awarded with the Municipal Prize for 
Architecture and once with the Va1mor Award in 1971 with the building of the Calouste 
Gulbenkian Foundation. 
He was also awarded the rank of Officer of the Order of S. Tiago da Espada.
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GRAÇA CORREIA, 1965 

Licencia-se em arquitectura pela Faculdade de Arquitectura do Porto em 1989.
Bolseira da FTC, defende a tese de doutoramento na Universidade Politécnica da 
Catalunha.
Colabora com o arquitecto Eduardo Souto Moura desde 1989 até 1995, com quem 
realiza pontualmente alguns trabalhos em co-autoria.
Fundou em 2005 com Roberto Ragazzi a Correia/Ragazzi Arquitectos tendo rece-
bido vários prémios, designadamente em 2007 o 1º prémio enor e a medalha de ouro 
na categoria habitação unifamiliar na bienal de Miami, sendo em 2008 reconhecidos 
com a distinção “Europe 40 Under 40”, em Nova York. As suas obras têm sido publi-
cadas, exibidas e premiadas em Portugal e internacionalmente.
É prof. auxiliar na FCATI, ULP e prof. auxiliar convidada na FAUP. Publica em 2008 
o livro Ruy Athouguia: A Modernidade em Aberto. Publicou ainda varios artigos em 
revistas da especialidade e tem participado em inúmeros seminários e conferências 
em Portugal e no estrangeiro. 

Architecture graduate from the Oporto’s Architecture Faculty in 1989.
FCT fellow, defended her doctorate thesis at the Catalonia Polithecnic University.
Colaborated with architect Eduardo Souto de Moura between 1989 and 1995, with 
whom occasionaly realizes co-authored projects.
Founder, with Roberto Ragazzi, in 2005, Correia/Ragazzi Arquitectos having received 
several awards, namely the 1st enor prize and the gold medal of the bienal Miami beach 
on the single familly housing category in 2007, and in 2008 were recognised with the 
distinction “Europe 40 Under 40”, in New York. Their works have been published, exhib-
ited and awarded in Portugal and internationally. Is auxiliar professor at FCATI, ULP, 
and invited auxilixar professor at FAUP. Published in 2008 the book Ruy Athouguia: A 
Modernidade em Aberto. Has also published several articles in magazines and partic-
ipated in several seminars and conferences in Portugal and abroad.
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