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nota prévia

A presente dissertação não segue o novo Acordo Ortográfico, por opção do autor. 
As citações transcritas em português referentes a edições de língua não portuguesa, incluindo referentes a 
aulas ou conferências em formato vídeo, foram sujeitas a uma tradução livre.
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abstract

The following essay emerges from a certain restlessness that has risen in a period of 
travel and exploration amongst what would be a “foreign”, unknown environment. 
Once the inevitable conflict with what would have been the methodologies and 
principles [pre]acquired throughout an academic path, an interval of time and 
space is created to fulfill such transitional period with a theoretical and practical 
work of reflection, that dives into architectural production, having what is 
most proximate and intimate in its origin — the house — as main “object” and 
instrument of study.

Between school and what will be the professional world, this essay pursues a 
certain clarification among questions such as ‘what is a house?’, and ‘how can we 
provide such condition for [an authentic] house?’, which will search for tools of 
support where these will be rehearsed, and where a sequence of (un)conscious 
references is reflected. In an undulate movement, constant and permanent, 
a project that searches sucessively to question according to  a list of variables 
evolves, and the sistematization of such proccess results into a simultaneous 
clarification and construction of the problem.

It is acknowledged the [limited-]circumstance of a (de)terminable test in a 
proccess that subtracts the family/ies-house out of its own context, in order to 
understand the morphologies of such habitational space. A house “for all” 
pursues a “tectonic” of relations by meaning to act on the coexistence of different 
generations, genders, permanencies, aptitudes… The evolution of this movement  
enables the transformation of the object towards a vision of what is [a manifestation 
of] a habitation problem nowadays, which sustains itself from the most variable 
possibilities of answer. Through a personal voice and other summoned ones, 
writings or “talkative” drawings — a course is taken towards a [possible] answer 
to the family/ies-house as a nurturing enclosure  of a creative freedom, but also to 
a personal significance of house. 

A third look is built — resulting from the (re)conciliation of a first “academic” 
one, and the second of a “traveler” — acting as a molder of a position facing the 
profession, unequivocally bounded to a [sense of] personal project.



resumo

O presente trabalho surge de uma inquietação que se veio manifestar num 
tempo de viagem e exploração por aquilo que seria “estrangeiro”, desconhecido. 
Uma vez o inevitável confronto com aquilo que teriam sido as metodologias e 
princípios [pré-]assentes ao longo de um percurso académico, cria-se um intervalo 
de tempo e espaço, que pretende preencher dado período de transição com uma 
reflexão teórica e prática que se debruça sobre a produção da arquitectura, tendo 
aquilo que de mais próximo e íntimo esta terá na sua raíz — a casa — como 
“objecto” e instrumento central de estudo. 

Entre a escola e aquele que será o mundo profissional, este trabalho procura 
uma certa clarificação em torno de questões como ‘o que é uma casa?’ e ‘como 
se constrói um dar-se casa?’, que vão procurar apoios e ferramentas de suporte 
de resposta, assim como uma circunstância que servirá de “âncora” onde serão 
ensaiadas as mesmas, e onde surge e (se) reflecte uma colectânea de referências (in)
conscientes. Num movimento em ondulação constante e permanente, desenvolve-
se um projecto que procura sucessivamente questionar consoante variáveis, cuja 
sistematização resulta na simultânea aclaração e construção do problema.

Reconhece-se a circunstância[-limite] de prova (de)terminável num processo 
em que se retira a casa-de-família(s) de um contexto próprio a fim de entender 
as morfologias do espaço habitacional. Uma casa “para todos” que persegue uma 
“tectónica” de relações ao fazer coexistir de algum modo as diferentes gerações, 
géneros, permanências, aptidões… A evolução deste movimento viabiliza a 
transformação do objecto para uma visão do que é [uma manifestação de] um 
problema de habitação nos dias de hoje, que se “alimenta” das mais variadas 
hipóteses de resposta. Através de uma voz própria e de outras convocadas, da 
palavra ou do desenho “dialogante”, caminha-se rumo a uma [possível] resposta à 
casa de família(s) como invólucro acolhedor de uma certa liberdade criativa, mas 
também a um significado próprio de casa. 

Constrói-se um terceiro olhar — resultante da (re)conciliação de um 
primeiro “académico”, e de um segundo “viajante” — moldador de uma posição 
face à profissão, inequivocamente vinculada a um [sentido de] projecto próprio. 
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Tudo o que vemos nos dá referências. Tudo nos ajuda a perceber como é que 
as casas influenciam as pessoas e as pessoas influenciam as casas. Perceber as 
relações das coisas com as pessoas e das pessoas com as coisas, é essencial para 
se fazer casas, palácios, igrejas, cidades... Devemos fazer as coisas com paixão, 
acumular referências, pois amanhã podemos ter a necessidade de as usar num 
projecto. A variedade dá a noção de vida, e isso também pode ser adquirido 
pelo desenho. A visão é fundamental, é preciso ter gosto pelas coisas, perceber 
porque é que as coisas são como são.1

1   Fernando Távora — in MENDES, Manuel, Sobre o projecto de arquitetura de Fernando Távora: 
“minha casa”. Porto : FIMS, 2015.   XIX Casas
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O arquitecto é o observador atento dos problemas a resolver e das discussões 
que à volta desses problemas se levantam2, escreve Álvaro Siza. No culminar de uma 
curiosidade que se deu durante um período de uma odisseia — pois uma viagem 
bem feita é melhor que dez aulas3 —, dedica-se (in)conscientemente uma particular 
atenção à casa, vista de longe ou de perto, por fora ou por dentro. A visita a este 
“outro mundo” resultou inequivocamente numa absorção de saberes que vieram 
manifestar-se como o primeiro passo para o abrir dos olhos que olham mas não 
vêem4.

O tempo de um passado recente de “circum-navegação” mostra-se de alguma 
importância pela transição em que se integra — a “dobradiça” entre o fim de 
um percurso académico e o início de um percurso profissional já “em vista” —, 
e essencialmente pela oportunidade de “conhecer o desconhecido” por fora deste 
dentro5, ao longo do atravessamento de uma “porta” — um limite entre o mundo 
estrangeiro e o doméstico6. 

Cruza-se a leitura de um “eu-arquitecto” com a de um “eu-habitante” 7uma 
vez vividos espaços e lugares, tempos e ocasiões pertencentes a outras “realidades”. 
Facilmente confundidas com “outros mundos”, eram algo como um “composto” 
de sítios e pessoas — de circunstâncias — reprodutoras de distintos espaços casa 
que se convertiam quase num fragmento dessa mesma realidade, ou até, talvez 
numa realidade “inscrita”. Pelas palavras de Fernando Távora, um composto no qual 
entrasse em jogo uma infinidade de factores, de valor variável, é certo, mas todos, todos 
de considerar8. Variavam entre abrigo, refúgio, cabana, mais ou menos encerrados 
entre si, e onde sobretudo diferia aquilo que era o conjunto de relações entre coisas, 
homens, homens e coisas9, como reiterado por Aldo van Eyck. 

2   SIZA, Álvaro, Textos 01. Porto : Parceria A M Pereira, 2019.   15 (Texto nº01)

3   “A primeira última aula”, in Tabacaria nº12 “As cidades das pessoas”, Outubro 2003 — recolha e fixação de 
texto por Manuel Graça Dias, a partir da Última Aula proferida por Álvaro Siza, na Faculdade de Arquitectura da 
Universidade do Porto, em 1 de Outubro de 2003.

4   A informação é o primeiro passo para o abrir dos olhos que olham mas não vêem [...] “des yeus qui ne voient 
pas”, dizia LC — in SIZA, Álvaro, Textos 01.  Porto : Parceria A M Pereira, 2019.   119 (Texto nº61)

5   PESSOA, Fernando. Livro de Versos, “Ode Mortal”, de Álvaro de Campos 12-1-1927. (Edição crítica. In-
trodução, transcrição, organização e notas de Teresa Rita Lopes.) Lisboa : Estampa, 1993.   68 — através de http://
arquivopessoa.net/textos/3531, consultado em Julho de 2019

6   Aldo van Eyck — in TEYSSOT, Georges, Topology of Everyday Constellations. Cambridge Massachusetts : The 
MIT Press, 2013.  162

7   Um velho e famoso arquitecto americano, se bem me lembro, dizia a um outro mais jovem que lhe pedia conselho: 
‘Abre bem os olhos; mira, é um mundo mais simples do que aquilo que imaginas.’ Também lhe dizia: ‘Por detrás de cada 
edifício que vês há um homem que não vês.’ Um homem, não dizia sequer um arquitecto CODERCH, José Antonio, “No 
son genios lo que necesitamos ahora”, in Domus, publicação de Novembro 1961.

8   [a propósito da Casa em Ofir] Fernando Távora — in MENDES, Manuel, Sobre o projecto de arquitetura de 
Fernando Távora: “minha casa”. Porto : FIMS, 2015.   21

9   EYCK, Aldo Van, Writtings: the child, the city and the artist - an essay on architecture, the in-between realm, 
ed. Vincent Ligtelijn, Francis Strauven, Amesterdão : Sun, 2008.  22
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Partindo sempre daquilo que foi uma colecção de acontecimentos e absorção 
de novos “saberes”, este trabalho propõe-se a construir um modelo de pensamento 
acerca da condição do dar-se casa, dinamizando uma intenção de arquitectura de 
proximidade e ainda reconciliação10 entre polaridades espaciais, de modo a que o 
espaço entre, resultante dessa relação, se assuma como dispositivo constructor e 
estimulador de algum tipo de espaço de reunião, inevitavelmente pondo em causa 
aquilo que se tinha como “conhecido”, ou ainda como “certo”, até então; pois viver 
é, sem dúvida, na sua própria raiz, achar-se frente ao mundo, com o mundo, dentro 
do mundo, submerso no seu tráfego, nos seus problemas, na sua trama medonha11.

A estrutura divide-se sensivelmente nos três momentos correspondentes 
às distintas fases do trabalho. Num primeiro, persegue-se uma linha orientadora 
que pretende aproximar-se de um entendimento dos mais variados espaços casa 
— como edifício, habitação, significação — tendo como particular “motor” uma 
oscilação entre o múltiplo e o singular, onde se procura estabelecer um “quadro de 
relações” que vem incitar tantas perguntas quanto respostas. 

Num segundo momento, surge um questionamento em redor daquilo que 
é efectivamente uma autêntica casa12 e de como poderemos eventualmente dar 
(-lhe) forma, no sentido de um dar-se [uma condição de] casa que motive algum 
tipo de relação entre o espaço e [entre] quem o habita; motivam-se questões em 
volta das formas de linguagem da casa, que se alteram e multiplicam13. 

Como quem pretende falar dos problemas14 da(s) casa(s), a casa de 
família(s) aparece como um “objecto de estudo”, onde, num terceiro momento 
do trabalho, toma lugar uma “projecção-experimentação” essencialmente focada 
no ensaio de uma [possível] actualização de um modo de habitar, e se desenrola 
um percurso vaivém — de “entrada” e “saída” da casa, e de pergunta e resposta 
cíclica e constante aos que serão os “despertadores de projecto”. Deste modo, 
um movimento projectual que, em boa verdade, tem origem numa série de 
casas, procura desenvolver-se dentro de uma outra, enquanto outras tantas são 
simultaneamente convocadas — um diálogo entre casa(s), palavra e desenho.

10   A arquitectura devia ser capaz de se desenvolver como uma entidade dupla — isto é, como um fenómeno duplo 
— que traz os lados dialógicos em contacto e reconcilia as suas forças opostas. É uma arquitectura de reconciliação — 
in TEYSSOT, Georges, Topology of Everyday Constellations. Cambridge Massachusetts : The MIT Press, 2013.   156

11   ORTEGA y GASSET, O que é a filosofia? — in MENDES, Manuel, Sobre o projecto de arquitetura de Fernando 
Távora: “minha casa”. Porto : FIMS, 2015.  167

12  Nunca fui capaz de construir uma casa, uma autêntica casa. Não me refiro a projectar e construir casas, coisa 
menos que ainda consigo fazer, não sei se acertadamente [...] Viver numa casa, numa casa autêntica, é ofício a tempo 
inteiro. (Texto nº45) — in SIZA, Álvaro, Textos 01. Porto : Parceria A. M. Pereira, 2019. 95

13   BRITO, Joaquim Pais de, Muitas coisas e um pássaro. Porto : Sextante Editora, 2017. 70
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Mas como fazer esse dar-se casa? Como dar forma a um espaço “entre” 
dialogante15, que se insira na esfera do comum? Como criar uma sensação 
prolongada de intimidade estrangeira16?

14         [...] devemos falar dos problemas! Pinturas são nada mais que exploração e experimentação. Eu nunca pintei 
um quadro como uma obra de arte. São todos de exploração. Estou sempre a explorar, e toda esta procura segue um 
desdobramento lógico. — Pablo Picasso, in  DUCHTING, Hajo, Picasso. Londres : Prestel Publishers, 2013.   41

15   [...] a intervenção do arquitecto dialogante, paciente com as descobertas, gasta e deixa marcas da realidade 
com delicadeza e austeridade [...] houve uma espécie de diálogo com ele [o edifício], com os seus grunhidos e queixas 
—in PIZZA, Antonio, Coderch 1940-1964: en busca del hogar. Barcelona : COAC, 2000.   152 e 153

16   [...] um gesto de intimidade para com o mais próximo do seu estrangeiro — a propósito de Walter Benjamin, in 
WOHLFARTH, Irving. “Männer Aus Der Fremde”: Walter Benjamin and the ‘German-Jewish Parnassus. New German 
Critique, nº 70, 1997.   5  (através de: JSTOR, www.jstor.org/stable/488499)
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Os homens fazem as casas.
As casas fazem os homens.

O Homem retrata-se na casa. 
A casa retrata o Homem.

Sem casa como vive o homem?
Sem Homem, para que serve a casa?

Ah! Se as paredes de uma casa falassem...
Quantas alegrias, 
quantas tristezas elas conheceram ao longo de uma vida
por vezes centenária...17

17   Fernando Távora — in MENDES, Manuel, Fernando Távora: “da organização do espaço”, “da harmonia do 
nosso espaço”, “da harmonia do espaço contemporâneo”. Porto : FIMS, 2013.   [C3]_68 Prólogo_ “minha casa”_Palavra
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[A]contos   r izomas,  heteronímias



[1] Roteiro que foi sendo es-
boçado ao longo da viagem.
(a partir de América Invertida, 
de Joaquín Torres Garcia)

Montevideo, 2017

[Para quem tudo é alheio, vago e confuso.
Ah! Apertar os braços e sentir qualquer coisa entre eles.
Abrir os olhos e ver uma realidade.
Dar passos e sentir a rigidez do chão
Ah!, ser feliz, ter certezas, ignorar.1]

[Afinal, a melhor maneira de viajar é sentir.
Sentir tudo ele todas as maneiras.
Sentir tudo excessivamente
Porque todas as coisas são, em verdade excessivas
E toda a realidade é um excesso, uma violência,
Uma alucinação extraordinariamente nítida
Que vivemos todos em comum com a fúria das almas,
O centro para onde tendem as estranhas forças centrífugas

Que são as psiques humanas no seu acordo de sentidos.2]

1   Fernando Távora — in MENDES, Manuel, Sobre o projecto de arquitectura de Fernando Távora: Fernando 
Távora: “minha casa”. Porto : FIMS, 2015.   XIX Casas

2   PESSOA, Fernando. Livro de Versos, “Afinal a melhor maneira de viajar é sentir”, de Álvaro de Campos. 
(Edição crítica. Introdução, transcrição, organização e notas de Teresa Rita Lopes.) Lisboa : Estampa, 1993.  34 — 
através de http://arquivopessoa.net/textos/2854
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O olhar foi mesmo um domínio, um campo de identificação de problemas, e 
também de imaginários, que esteve sempre na origem do projecto.3

Num primeiro momento, descreve-se um percurso biográfico e inteiramente 
pessoal, por sua vez contado através da (re)construção de um caderno de viagem 
— do qual advêm objectos, recordações, personagens, e referências —, como 
meio essencial de problematização. 

O olhar de arquitecto ainda em formação é confrontado com o olhar de um 
habitante que é acolhido por uma série de lugares estrangeiros e problematizadores, 
pelo contraste com aquilo que outrora fora tido como conhecido. São conciliadas 
distâncias e temporalidades que resultam na (re)montagem de peças, e que por 
sua vez levaram à formulação de um problema. O “acolá”, acompanhado de um 
passado recente, e o “aqui e agora”, num presente em que se revive determinadas 
memórias que fizeram questionar o espaço casa algures entre estes dois tempos e 
com um certo sentimentalismo.

Os vários mundos que entretanto se foram tornando familiares4 — ainda que 
por mais ou menos tempo — de repente incitam questões variadas que rodeiam os 
diferentes modos não só de viver como de habitar, por sua vez gravados em cada 
espaço casa. Esta armação [de relação entre espaços] provém de nada mais senão 
uma exteriorização e partilha de momentos de registo, de histórias que variam 
como se entre linhas do tempo que aparentemente se vão “intersectando”, pela 
inevitável associação a um outro passado mais longínquo, e portanto responsável 
por aquilo que é uma percepção pessoal destes e de todos os outros mundos. Um 
objecto em si não diz nada, comum para os vários observadores que o veem. Diz 
coisas muito diferentes para cada um deles5, da mesma forma que a percepção de 
um lugar permite diferentes leituras, como se composto por um feixe de imagens6.

3   BRITO, Joaquim Pais de, Muitas coisas e um pássaro. Porto : Sextante Editora, 2017.    50

4   [...] sobrevivente da voragem da história e do contacto, onde se instala e permanece, idealmente por muito tempo, 
o tempo suficiente para que aprenda a comunicar na língua local , ser capaz de “empurrar o nativo contra a parede 
metafísica” (Malinowski), criar cumplicidades e tornar aquele mundo familiar até ao ponto de ser capaz de o dar a conhecer 
aos leitores da monografia que sobre ele escreve uma vez regressado, e certamente por essa experiência transformado, à 
origem. — in VERDE, Filipe, Explicação e Hermenêutica. Coimbra : Angelus Novus Editora, 2009.   65

5   BRITO, Joaquim Pais de, Muitas coisas e um pássaro. Porto : Sextante Editora, 2017.   96

6   idem.   96

[nota  introdutór ia]
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Entre os fins que a arte persegue ou permite, encontra-se uma exploração, uma 
interrogação, uma reflexão sobre o espaço habitado: sobre a habitabilidade do 
mesmo, sobre como vivemos, como nos fazemos com um espaço, sobre que 
lugar nos pertence, que lugar ocupamos; finalmente, porque é que ocupamos 
o lugar, isto é, sobre a nossa presença no mundo. A arquitectura é a arte de 
pensar esta relação.7

As casas “visitadas” vão ao encontro de uma [construção de] relação entre 
casas e homens, questionando esse encontro especial inequivocamente implicado 
com as relações entre espaços — assim como os homens de uma mesma casa, 
de um mesmo lugar. Um encontro, de natureza íntima8, que possui elementos 
produtores de zonas de sombreamento mútuo nas quais é impossível discernir o 
humano do não humano, o objectivo do subjectivo [...] a zona de sombreamento 
é um lugar de encontro e indistinção entre matéria e subjectividade9; onde a casa 
e os homens se fundem e lêem como um só “ser” (i)material; é isso que permite 
afirmar que, a seu modo, as casas produzem os homens.10

Este exercício de (re)memoração, na procura de sentido de uma ideia de 
lugar, é inevitavelmente associado a uma ideia de casa — entidades totais com uma 
natureza orgânica e dotadas de “uma forma própria de perfeição”11. Pressupondo 
que qualquer processo ou produto cultural deve ser interpretado como uma 
linguagem de si mesmo, e portanto submetido a uma interdependência entre o 
significante e o significado, então tudo era linguagem, e tudo era também processo 
de significação12. O entendimento da linguagem própria de um dado lugar foi 
inevitavelmente “contaminado” pela percepção de uma casa integrada nesse 
mesmo lugar, do mesmo modo que um entendimento daquilo que é realmente 
uma casa — uma autêntica casa13 — é “contaminado” pelas variadíssimas casas 
observadas até então, de perto ou de longe, aos olhos de um “eu-arquitecto” que 
trabalha manipulando a memória [como um gesto que surge] conscientemente 
mas a maioria das vezes subconscientemente, [uma vez que] o conhecimento, a 

7   AZARA, Pedro, Cuando los arquitectos eran dioses. Madrid : Los libros de la Catarata, 2015.   16

8   BRANDÃO, Ludmila de Lima, A Casa Subjetiva. São Paulo : Editora Perspetiva, 2002.   133

9   idem.   133, 134

10   idem.   134

11   Cada sociedade e cultura seria uma totalidade que é preciso apreender globalmente, um puzzle em que cada 
peça só faz sentido na sua relação com as outras e com o todo por elas formado, que perfaz por seu turno uma imagem 
e entidade coerente que, como dizia Herder, tem a sua forma própria e única de perfeição —  in VERDE, Filipe, 
Explicação e Hermenêutica. Coimbra : Angelus Novus Editora, 2009.   61, 62

12   SOLÀ-MORALES, Ignasi, Diferencias: topografia de la arquitectura contemporánea. Barcelona : Editorial 
Gustavo Gili SL, 2003.   85

13   SIZA, Álvaro, “Viver uma Casa”, Textos 01. Porto : Parceria A. M. Pereira, 2019. 95

contos   r izomas heteronímias



13

informação, o estudo dos arquitectos e da história da arquitectura tendem ou devem 
tender a ser assimilados, até se perderem no inconsciente ou no subconsciente de 
cada um.14

Num tempo de circum-navegação, cada casa atrai uma particular atenção 
por parte daquele que lá é estrangeiro, precisamente pela inequívoca associação 
(in)consciente à casa própria, e indissociável proximidade que lhe é transmitida 
de algum modo. “Estrangeiro” aqui entende-se como alguém que chega hoje e 
que ficará amanhã, o viajante potencial, de alguma forma: embora não tenha 
prosseguido o seu caminho, não abandonou completamente a liberdade de ir e vir. 
Está ligado a um grupo espacialmente determinado, ou a um grupo cujos limites 
evocam limites espaciais, mas a sua posição no grupo é essencialmente determinada 
pelo facto de ele não fazer parte do grupo desde o início, de este lhe ter introduzido 
algumas características que não lhe são próprias e que não podem sê-lo.15 O “eu-
estrangeiro”, com algo talvez de “passeante16”, ainda que nunca conheça o meio 
que o envolve na sua íntegra, cria como se por magnetismo um quadro de relações 
entre o espaço em questão e aquele que de facto conhece, e onde pertence.

[...] era noutra rua, noutra cidade, e eu era outro [...] 
Que grande vantagem o recordar instransigentemente! 
[...]
Que grande vantagem trazer a alma virada do avesso!
[...]
Um transeunte olha para mim com uma estranheza ocasional.
Estaria eu a fazer versos em gestos e caretas?
[...]
Tudo é o mesmo afinal...
Só eu, de qualquer modo, não sou o mesmo, e isso é o mesmo também afinal.17

14   SIZA, Álvaro, Imaginar a evidência. Lisboa : Edições 70, 2013.   37

15   A unidade da distância e da proximidade, presente em toda a humanidade, organiza-se aqui numa 
constelação cuja fórmula mais curta seria a seguinte: a distância no interior da relação significa que o próximo 
é longínquom mas o próprio facto da alteridade significa que o longínquo está próximo. — Georg Simmel in “A 
mobilidade enquanto factor de organização da cultura e do espaço da cidade”, in SILVANO, Filomena, Antropologia 
do Espaço. Lisboa : Assírio e Alvim, 2010.   28

16   Nos textos de Walter Benjamin sobre a poesia de Baudelaire [...] surge a figura do ‘passeante’, uma personagem 
que na sua relação de proximidade/distância com o meio envolvente se aproxima do estrangeiro de Simmel, e que, tal 
como este, é pensado em conjunto com a figura da multidão: o “passeante” ama a solidão, mas quer vivê-la no meio de 
desconhecidos. — in idem.   30

17   PESSOA, Fernando. Poesias de Álvaro de Campos. Lisboa : Ática, 1944 (imp. 1993).   277 — através de http://
arquivopessoa.net/textos/2364, consultado em Julho 2019.

[nota  introdutór ia]
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A odisseia começa a assumir-se como um “espaço-tempo” de aprendizagem 
e sobretudo questionamento acerca do que realmente se tem como conhecido. 
Se um conjunto de casas observadas, vividas, sentidas, partilham o mesmo 
significado — muito embora não a mesma habitação e tampouco edifício — são 
inequivocamente “exemplo”, num sentido nem particular nem universal, mas 
antes como algo que mostra a sua singularidade18 —, e portanto que serve como 
ferramenta num processo de interpretação pessoal.

O [eu-]“estrangeiro” aqui assume-se como personagem estabelecedora 
de uma relação proximidade/distância que parte daquilo que observa, ouve, 
sente, conhece, de maneira a procurar pôr o próprio conhecimento em questão 
— condição de intérpretes19. Está dentro mas fora do acontecimento, pelo que o 
(re)contar aparece como forma de reviver aquelas memórias, espaços e pessoas, 
resultando numa junção entre o “eu-passado” que participou — embora talvez 
nunca inteiramente — naquele episódio, e um “eu-presente” que vem equacionar 
uma série de temas perante aquilo que viveu. 

Os arquitectos são capazes de conectar parcialmente a imagem e o objecto. Nas 
suas mãos, a dicotomia que normalmente separa os objectos e as suas imagens 
diminui até ao ponto em que desaparece quase por completo20. 

As imagens aqui serão representativas de momentos, fragmentos de espaços-
casa, como uma tentativa de aproximação ao que será a reprodução de rizomas, 
a fim de ir ao encontro de uma possível génese quanto ao fundamento — como 
valor e significação — de distintos habitares; talvez acabem por funcionar como 
figuras sob as quais o ideal do seu problema aparece21, ou ainda um percurso onde 
as palavras [caminham] à procura dos conceitos, embatem na estranheza da obra 
de arte22. Afinal, talvez não saiba inteiramente o que é uma casa, e muito menos o 
que poderá eventualmente ser; quanto mais construir. Procura-se algo como uma 
“mediação de sentido”, na medida em que se tenta compreender a propriedade 
comum23 de entre um grupo que parece compôr-se de “casas heterónimas”. 

18   AGAMBEN, Giorgio, A comunidade que vem. Lisboa : Presença, 1993.   16

19   MOLDER, Maria Filomena, “O que é que a Louise Bourgeois sabe, que eu não sei?”, in Estéticas e Artes. 
Controvérsias sobre o século XXI. Lisboa : Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2005.   226

20   URSPRUNG, Philip, Brechas y conexiones: ensayos sobre arquitectura, arte y economia. Barcelona : Puente 
Editores, 2016.   23

21, 22    MOLDER, Maria Filomena, “O que é que a Louise Bourgeois sabe, que eu não sei?”, in Estéticas e Artes. 
Controvérsias sobre o século XXI. Lisboa : Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2005.     226

23   A antinomia do individual e do universal tem a sua origem na linguagem. A palavra “árvore” nomeia de facto 
indiferentemente todas as árvores, na medida em que se supõe o próprio significado universal em vez de cada uma das ár-
vores inefáveis. [...] Ela transforma, assim, as singularidades em membros de uma classe, cujo sentido define a propriedade 
comum — a condição de pertença. — in AGAMBEN, Giorgio, A comunidade que vem. Lisboa : Presença, 1993.   15

  

contos   r izomas heteronímias



[2] “Mapa de parede” em permanente construção. Porto, 2019



Se a casa terá fundado a arquitectura, o que estará na origem da casa, o que 
terá fundado a necessidade de construir para habitar?28

Propõe-se “filtrar” o aglomerado de “casas heterónimas” e (re)focar  naquelas 
que realmente foram invadidas pessoalmente e imediatamente se tornaram 
relevantes pela ocupação do próprio espaço, mais ou menos prolongada.  Estas 
começam a manifestar-se como que “rizomas” naquilo que será o decurso de um 
entendimento pessoal que se debruça sobre o problema do espaço habitacional. 
Obtém-se um grupo invariavelmente diferente, que por sua vez levanta outro 
tipo de questões e permite  dar início ao que será uma reflexão sobre o que é 
realmente a casa, através de uma reconsideração perante as paredes vazias e a 
casa habitada, até ao ponto de poder pensar se uma casa “desocupada” conserva  
a condição de casa29. A partir do modo de habitar reconhece-se o protagonismo 
de alguns factores, sendo estes rituais, objectos, ou ainda a disposição da própria 
mobília, que ajudam a pensar no que realmente é comum nestas casas e o que 
significativamente não o é, como a presença esmagadora da televisão ou o distinto 
valor atribuído, segundo cada cultura, à cama ou aos utensílios de cozinha. Aqui, 
por exemplo, a presença da televisão funcionaria sem dúvida como um “ponto 
de encontro” algo chamativo — de importância variável e em concordância com 
o contexto a que pertence —, mas sempre capaz de convocar uma reunião entre 
pessoas, ainda que não necessariamente para um convívio entre as mesmas. 
Como escrito por Enrico Guidoni, [...] ao trazer para o campo da arquitetura os 
problemas relacionados com as concepções espaciais e funções sociais, destaca-se 
a qualidade arquitectónica de todas as interpretações activas de um meio físico, a 
significação dos modelos espaciais como mediação entre estrutura social e tipologia 
de construção, e o simbolismo subjacente à organização da própria arquitectura, 
pertencente ao património histórico-mítico de um povo.30 

28   citado do trabalho académico: “O que faz uma casa? Notas sobre a arte de habitar”, de João Carlos Almeida 
Gaspar; professor responsável Manuel Mendes. Porto : FAUP, 2013.   12

29   MONTEYS, Xavier, La casa collage. Barcelona : Editorial Gustavo Gili SL, 2001.   18, 20

30   GUIDONI, Enrico, Primitive architecture. Nova Iorque : Harry N. Abrams, 1978.    515 16

O “mapa” pretende (de)compôr — sem querer deformar — as casas 
“heterónimas”, como método de procura de algum tipo de relação entre as 
mesmas, simultaneamente dando início a um processo de exteriorização que 
incite o questionamento sobre as formas de habitar, assim como o próprio 
espaço habitacional. Permite assim que as imagens repliquem o que é também 
a arquitectura: um dispositivo que acolhe ou intermedeia uma qualquer acção ou 
expectativa24.

 O conjunto de casas chama por aquilo que está fora do “conhecido”, da 
“estufa do bem-estar e do conforto”25. Para poder realmente averiguar o poder 
simbólico de uma casa — e eventualmente poder vir a “dar forma” a uma condição 
de casa —, é absolutamente pertinente a “avaliação” do seu interior, a partir 
de como este é habitado, vivido, ocupado, e sobretudo os acontecimentos que 
acolhe, desde pequenos hábitos, à vida quotidiana.

Monteys levanta uma questão pertinente ao relacionar imagens de dois 
interiores — de um mesmo espaço, de uma mesma casa —, um habitado e outro 
não-habitado: até que ponto reconhecemos, num interior despido, uma casa graças 
as suas características formais ou graças à presença de uma cena doméstica?26 
Partindo de um princípio de que a arquitectura é feita pelos e para os homens27, 
talvez um primeiro passo rumo a uma multiplicidade de respostas que rodeiam 
o problema da casa — desde um questionamento abismal, a uma procura de 
entendimento e relação pessoal, até ao desenho e construção da casa para um 
“outro” —, poderá começar precisamente por um primeiro foco naquelas que 
são as formas de habitar até então conhecidas (por sua vez gravadas no espaço e 
[inter]dependentes da própria acção e comportamento do homem), assim como 
na relação que poderão ter com o meio que as envolve, a circunstância em que se 
inserem; a “realidade”, o lugar. 

24   DIDI-HUBERMAN, George apud Bandeira, Pedro; Lopes, Diogo Seixas; Moura, Eduardo Souto de; Ur-
sprung, Philip. Eduardo Souto de Moura: Atlas de Parede, Imagens de Método. Porto : Dafne Editora, 2011.   14

25   A “estufa do bem-estar e do conforto”, segundo a expressão de Peter Sloterdíik1, que parece distinguir o Oci-
dente do resto do mundo, ergue hoje muralhas de protecção, quer contra os ressentimentos exaltados que se abeiram 
desse paraíso artificial (ao mesmo tempo execrado e desejado pelos seus outros) [...] — in SILVA, Rodrigo,  “Apresen-
tação (elegia do comum)” in A República por vir, Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2011.  13

26   MONTEYS, Xavier, La casa collage. Barcelona : Editorial Gustavo Gili SL, 2001.   16

27   Conferência (em vídeo) “Think Global, Build Social” por Francis Kéré e Hans Ulrich, DLD Conference, 
publicada a 27 de Janeiro de 2018 e consultada a 23 de Maio 2019.

contos   r izomas heteronímias[nota  introdutór ia]
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Suponhamos que travamos conhecimento com uma pessoa bela e atractiva, 
mas fechada, porque traz consigo um segredo. Seria reprovável querer 
forçá-la. Mas seria permitido procurar se tem irmãos ou irmãs, e se a 
essência destes pode esclarecer nalguma coisa o que é enigmático naquele 
que nos é estranho.1 

Monta-se um “mapa de parede” onde se expõe uma série de [fragmentos 
de] casas “heterónimas” como método para obter uma maior distância visual 
e então dar início a uma possível reflexão que parte de uma “avaliação” tendo 
em conta aquilo que terão, ou não, em comum. Colocam-se lado a lado, com 
pequenos apontamentos em volta que procuram agrupá-las de algum modo. 

“Argonautas da natureza”2 agrupa a colectânea de casas que [quase] resultam 
numa continuidade da natureza, pela fortíssima relação que estabelecem. 
“Construir um limite” procura juntar aqueles que foram os “métodos” [pouco 
usuais] utilizados para criar um limite — seja este um muro, um tecto, uma 
parede, uma porta (que, apesar de ser uma indicação de passagem, não deixa de se 
assumir como um umbral, ou um limiar entre limites). “Imensidão íntima” agrupa 
aqueles que foram os “casos” testemunhados que nasceram (aparentemente) 
do nada, num espaço deserto ou num outro território imenso, onde o próprio 
entendimento das proporções é desafio pela deturpação ilusória de qualquer 
dimensão; contudo, talvez seja precisamente essa “sensação de imensidão” que 
ajude a incitar tamanha sensação de conforto, ou até de intimidade. E por fim, 
os “percursos que tropeçam em casas”, que forma um conjunto de casas algo 
peculiares que vão surgindo de quando em quando, muito inesperadamente.

É a beleza cristalizada do quadro, a sua centrípeta beleza encontrada, 
fixada com orgulho, exibida como um troféu, que se opõe à mesa de trabalho 
enquanto beleza fracturante, superfície de encontros e posições passageiras, 
em que sempre se pode corrigir e modificar, ou receber sem hierarquia3.

1   MOLDER, Maria Filomena, “O que é que a Louise Bourgeois sabe, que eu não sei?”, in Estéticas e Artes. Con-
trovérsias sobre o século XXI. Lisboa : Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2005.    225

2   breve referência ao “Descobridor da Natureza” de Alberto Caeiro: [...] E assim escrevo, querendo sentir a Natureza, 
nem sequer como um homem, / Mas como quem sente a Natureza, e mais nada. [...] //Ainda assim, sou alguém./Sou o De-
scobridor da Natureza./ Sou o Argonauta das sensações verdadeiras./ Trago ao Universo um novo Universo/Porque trago ao 
Universo ele-próprio. [...] — “O Guardador de Rebanhos” in PESSOA, Fernando, Poemas de Alberto Caeiro.  Lisboa : Ática, 
1946 (10ª ed. 1993).   68

3   DIDI-HUBERMAN, George apud Bandeira, Pedro; Lopes, Diogo Seixas; Moura, Eduardo Souto de; Ursprung, 
Philip. Eduardo Souto de Moura: Atlas de Parede, Imagens de Método. Porto : Dafne Editora, 2011.   16

[nota  introdutór ia]
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As casas que aparecem como “contos” diferem em circunstância, em lugar, em 

cultura, forma, materialidade e ainda ocupação. Aquilo que em boa verdade sobressaltou 

e fez com que os três casos se agrupassem foi inequivocamente o modo como é “recebido” 

o espaço comum — num sentido de como é acolhido, ou (des)valorizado, um vazio entre 

nós, entre partes ‘extrapartes’, onde há união na separação4—, uma vez ser responsável pelo 

modo como nos [inter]relacionam num “interior” [também] dominado pela própria casa. 

Se o habitar “costumeiro” — os hábitos, as rotinas, os ritos — constroem a identidade 

de uma casa, também as migrações, as viagens, a ausência, o esquecimento, revertem 

(sempre mediante a volta) para a sua construção, para a intensidade da sua 

experiência.5 

Os contos dividem-se em momentos correspondentes a três “realidades”, com o 

intuito de conduzir a uma interpretação em busca de sentido, e obter uma leitura a partir 

da qual surgem os que serão “devaneios” de conteúdo teórico — onde é procurado apoio, 

vocabulário — que por sua vez começam a querer dar início ao “esboço” do problema. A 

selecção destes episódios foi feita com base na vivência do próprio espaço, sobretudo pelo 

desenho e “implicações” do espaço comum — e consequentes “níveis de privacidade” —, 

pelo facto de ter sido possivelmente aquilo que mais fez diferença numa visita temporária de 

um “passeante”. No decurso de uma viagem, à descoberta [interminável] daquilo que haverá 

“fora deste dentro”, a presença do outro mostrou-se absolutamente necessária e pertinente, 

na medida em que seria através do qual mais tarde me veria com uma multiplicidade de 

histórias contadas e por contar, informações, e saberes.

Enquanto a relação entre natureza e sociedade é contínua, quando o homem começa 

a interpretar um território, na realidade também começa uma esquematização 

em termos de relações sociais de algo que é inerentemente sem forma.6

4   SILVA, Rodrigo,  “Apresentação (elegia do comum)” in A República por vir, Lisboa : Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2011.  25

5    citado do trabalho académico: “O que faz uma casa? Notas sobre a arte de habitar”, de João Carlos Almeida 
Gaspar; professor responsável Manuel Mendes. Porto : FAUP, 2013.   13

6   GUIDONI, Enrico, Primitive architecture. Nova Iorque : Harry N. Abrams, 1978.    23
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O primeiro olhar, o primeiro confronto com aquilo que era o desconhecido, e 

que oscila entre medos e deslumbramentos. Com uma família interminável, houve 

quem emigrasse para o Brasil ou Argentina; no meu caso, fui parar algures ao 

meio, com uma curiosidade de conhecer este “outro lado”. De repente vejo-me num 

episódio alongado de descoberta, que tanto tem de familiar como de estrangeiro. 

Talvez também por isso, seja um lugar composto por gente de toda a parte. 

Montevideo  Uruguai i. [A1]

[3] 

[19]



[4, 5, 6] [À espera do] Candombe num domingo à tarde. Montevideo 11/17

[20]

Montevideo é uma morfologia de sons, palavras, matérias, 

ritualidades, gestualidades1, que começa pelo candombe. 

É carnaval durante todo o ano. De volta de uma fogueira improvisada — 

sempre numa esquina para anunciar a quantos mais seja possível — agrupam-se 

os que são tamboristas, acompanhados pelos três tipos de tambores. O “chico”, 

“repique” e “piano” ditam, segundo dizem, o ritmo dos tornozelos, ancas e ombros 

respectivamente — embora qualquer tentativa de baile seja muito bem-vinda. 

Começa com um ritmo específico, bastante lento e repetitivo, após aquecidas as 

peles dos tambores, acelerando de tal modo subtil que só os pés dão conta. Vão 

entrando em cena os outros tambores, até que o ritmo seja uma explosão de sons 

acompanhada por gente de todas as idades a bater o pé — e como sobe! E a gente 

que se juntou! Uma vez saída desse estado de transe —quando já não dá para 

acompanhar o “Cuareim”, “Ansina” ou “Cordón”2 — é que se tira um momento para 

olhar em volta: todos de “mate”3 da mão e “termus” debaixo do braço, ou de garrafa 

e cigarro na mão, uns só mexem os pés, outros pés e ombros como quase a sambar, 

outros dão a vida, o espírito inteiro e dançam sem amanhã, seja de que maneira for. 

1   BRITO, Joaquim Pais de, Muitas coisas e um pássaro. Porto : Sextante Editora, 2017.   68
2   “Cuareim”, “Ansina” ou “Cordón” são os nomes dos bairros que mais investiram no ensino e tradição do Candombe 
e, também, os nomes dos ritmos mais tocados na actualidade. No entanto, hoje as maiores “chamadas” de carnaval tomam 
lugar no “Barrio Sur” e “Palermo”.
3   “Mate” é uma infusão feita com ervas da planta “mate” — originária do Uruguai e Paraguai — consumida já desde a 
época pré-colombiana. É conhecida pela bebida que circula entre amigos e conhecidos, e sem a qual um verdadeiro uruguaio 
sai de casa. É assumidamente um pretexto para conversa em todo o país.
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[21]

Quando um grupo termina, fica-se por perto; surge do nada uma outra 

fogueira para finalizar, rodeada de conversa, ou segue-se caminho para o bairro 

ao lado, onde está um outro pronto a começar. Não há carros, não há trânsito, 

só uma multidão de gente na rua todos os domingos ao final da tarde; assim 

se termina a semana, dando início a outra. E por isso a rua é encontro, porque 

na verdade é encontro há mais de duzentos anos, desde o aparecimento da 

tradição do Candombe4. O cigarro, o fumo, o “mate”, a escuridão com a luz das 

fogueiras, os tambores apinocados, o ritmo, o barulho das pessoas que conversam, 

gritam, cantarolam; as ruas da cidade de Montevideo de repente são espaço de 

“transfiguração” pelo movimento; o tempo pára — é ensaio para o Carnaval.

Os bairros de Montevideo funcionam como pequenas comunidades, muito 

embora ninguém saiba ao certo onde começam ou terminam. Era o caso de Cordón, 

o bairro onde vivi. Cordón é conhecido por ser um dos bairros mais tradicionais 

que tem vindo a insistir fortemente na continuidade do Candombe durante as 

últimas décadas; é onde se dá sempre uma das maiores festas. É um aglomerado 

de vivendas — a maioria ocupada por famílias —, sem qualquer preparação de 

entrada; acessos directos como uma ligação “nua e crua”, transparente. 

[7] 

Montevideo,  Uruguai



[22]

Mercearias, “tiendas”, dominam todas as esquinas do chamado “bairro”. 

Depois de duas semanas naquela que seria a minha casa, o pão do dia já espera 

etiquetado com o meu nome, na esquina de José Enrique de Rodó com Joaquín de 

Salterain. Na outra esquina mais próxima de casa, de Rodó com Pablo de María, 

tinha sempre um par de abacates, pois os da feira de domingo nunca chegavam 

para as três lá em casa. Dei por mim a cumprimentar vizinhos enquanto percorria 

o caminho em direcção à Faculdade, não muito tempo depois. Os bares que 

frequentávamos também já sabiam os pedidos de cor e salteado. Ainda que seja 

uma capital com tanta gente, comporta-se como uma pequena vila.

[8,9] As feiras. Montevideo, 08/17

Um tema visível por toda a cidade é a paixão pelo antigo. Nada é descartado 

por ser velho ou até inutilizável pois as feiras assumem o papel de promover uma 

“segunda vida”. Lá, há coisas desde os mais antigos telefones, a discos em vinil, a 

cassetes, a roupas, primeiras edições de livros que entretanto se tornaram clássicos, 

e centenas de “mate” feitos de barro, pele ou até vidro. Há ainda peças de mobília 

em madeira, feitas à mão; algo que me lembrava de casa, uma vez lá a mobília ser 

em maioria desenhada pelo meu pai. 

4 O candombe como tradição vem já desde os tempos de escravatura; teria surgido no Uruguai, ainda no século 
XVIII, a partir da mistura dos ritmos africanos trazidos ao Rio da Prata pelos escravos.
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A feira acolhe mais do que um tempo, e creio que o mesmo acontece com 

uma série de casas. As coberturas tornam-se praticáveis; improvisa-se um par de 

escadas para conseguir aceder e de repente monta-se um conjunto de cadeiras e 

mesas desdobráveis. Está um belo espaço para um “assado”; aqui, chamar-lhe-

íamos “churrasco”. 

[10,11,12] Visita à casa do Sr.Manuel, português fugi-
dio do tempo Salazarista, e onde o mantimento da casa 
faz o dia-a-dia. La Rocha, 10/17

Montevideo,  Uruguai



[13,14] O hall da casa de dono 
incerto; o estado permanente 
da casa do vizinho do lado. 
Montevideo, 09/17

[15] 

[24]

Uma das casas [aparentemente] abandonadas foi invadida por um grupo de 

estudantes. Tinha um tecto esburacado e a clarabóia já tinha cedido, mas dava para 

ver as estrelas e não chovia nos quartos, por isso lá ficaram. Dava para conhecer 

aquela casa o suficiente para adivinhar que teria sido lindíssima. Soube-se mais 

tarde que não estava abandonada e lá chegaram a um acordo com o dono que 

entretanto apareceu. Lembro-me de achar uma certa graça à situação, à naturalidade 

com que se fez daquela casa, uma casa. Lembro-me de testemunhar os afinamentos 

decorativos que foram surgindo ao longo daqueles meses, e as decorações de dias 

festivos que foram lá ficando até ao fim do ano.
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[25]

Quanto àquela que foi efectivamente a minha casa temporária, tive a sorte 

de ocupar aquela que penso ser a mais bela de Montevideo — talvez, deixando de 

parte casas icónicas como a de Vilamajó ou de Francisco Casabó. Dentro daquele 

que era o panorama das casas ditas “coloniais”, esta era claramente algo de peculiar. 

Recordo estranhar a existência de uma loja que só vendia gravatas e chapéus, a que 

ocupava o nosso piso térreo; lembro-me, pois nunca tinha visto nenhuma dedicada 

a um “tipo” de acessório tão específico. Uma vez lá entrei, quando as  colegas de casa 

— Lu e a Erika — me deram a conhecer o senhor Abel, sempre de cabeça na montra 

a observar o que passava na rua de Rodó. Tinha objectos, estruturas de madeira que 

desconhecia, com um desenho algo estranho, que serviam para expôr gravatas e 

chapéus. Penso ter sido ele a dar forma a tais peripécias. A loja era um espaço muito 

escuro que depois ligava àquele que penso ser um pequeno quarto. Sei que tinha 

uma abertura no topo de uma parede que dava para o interior da “cuadra”. 

[16,17] Coberturas “partilhadas”; o miolo da 
quadra. Montevideo, 11/17;10/17

O miolo da “cuadra” continuava a ser um 

mistério para mim, pois nem a partir da cobertura 

conseguia tirar a teima. Subida a uma cadeira, fotografo 

a desordem de certo modo neutra que contrabalança 

com as fachadas coloridas que desenham aquele que é 

o contorno do quarteirão perfeitamente definido por 

uma “retícula”. Não há terraços, jardins, ou varandas 

neste “miolo”. Apenas estas aberturas de luz pouco 

acessíveis ou apelativas. 

Montevideo,  Uruguai



[26]

[18,19,20] Fragmentos de uma casa: clarabóia, 
cozinha e quarto. Montevideo 10/17

Apesar de um prisma triangular vista de cima, era apenas um rectângulo 

luminoso composto por um vitral aparentemente simétrico, com desenhos algo 

entre o orgânico e o geométrico, e que dispunham de todas as cores. 

Uma vez no primeiro piso, havia uma parede em diagonal que convidava à 

sala, directamente ligada à cozinha. Esta acolhia as reuniões de inverno, com uma 

grande lareira que desenha o canto de forma algo tosca, e que ainda serviu para 

cozinhar umas quantas vezes. Fazia-me lembrar a cozinha da minha avó, que tinha 

uma lareira de tal maneira monumental que não me deixavam aproximar dela, por 

ser maior do que eu. 

A zona onde se preparava a comida era de pé-direito mais baixo, pelo que 

imediatamente ao lado podia-se subir cerca de meio piso, até à “tienda” da Lu, que 

recebia dezenas de visitantes por semana à procura de roupas em segunda mão. 

Lembro-me de achar a porta de 

entrada esguia, alta, e de associar às casas 

burguesas do Porto. Mas esta não tinha 

bandeira, pelo que aquele primeiro mo-

mento interior era escuríssimo, e penso 

que também é o que torna a clarabóia ain-

da mais espectacular. 
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[21] Recriação do espaço habitacional, piso 0 e 1 — desenho de (re)memoração.

Montevideo,  Uruguai



[28]

[22] Uma vista do corredor; a clarabóia 
colorida sem cor. Montevideo, 12/17

Além da sala e cozinha, o espaço comum da casa estendia-se até à cobertura, 

que por sua vez era o lugar [de alguma “religiosidade”] para os típicos assados. Este 

espaço só não é de encontro em dias de tempestade, e ainda assim recebeu uma 

festa de despedida acompanhada por uma chuva de trovões que iluminava o céu 

como nunca antes visto, à mistura de uns bons 35 graus que aqueciam aquela meia-

noite. É encontro de amigos, amigos de amigos, ou vizinhos. É usual não existir 

qualquer divisão territorial entre estas casas que foram, outrora, uma só; no caso 

desta, apenas um fio pendurado de forma improvisada, onde se estende a roupa, 

dita a separação entre as habitações. As coberturas ganham vida, e acabam por 

funcionar como uma segunda rua, dois ou três pisos acima, onde “o comum” é 

tanto entre os habitantes da casa, como entre estes e os visitantes que surgem à 

última da hora, frutos de uma “conversa de circunstância” após o Candombe de  

um qualquer domingo.
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[23] Lu Damiani na cozinha 
florida. Montevideo, 12/17

Montevideo,  Uruguai



[30]
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[31]

Malchingui surge como um outro episódio de descoberta já em tempo de 

viagem, enquanto [um eu] nómada. A preocupação e contacto com a natureza 

encantou desde início, pelo claro afastamento daquele que é tido como o “primeiro 

mundo”. A ideia de fazer tudo com as próprias mãos — a auto-sustentabilidade, 

a bioconstrução e a insistência na agricultura —, à mistura de um “habitar em 

conjunto”, e de um conforto e estabilidade que de alguma forma aquele sítio foi 

capaz de transmitir, tudo fez com que não sentisse o tempo presente, ou sequer que 

estivesse a viver neste milénio. Uma bolha isolada do desenvolvimento tecnológico, 

ainda que não funcionasse  exactamente como algo parado no tempo. Era, a meu 

parecer, como algo entre ambos.

[24] 

Malchingui  Equador ii. [A1]



[32]

[25,26,27] Três aproximações à “comuna”. Malchingui, 02/18

A um par de quilómetros de Quito, onde ainda se podia avistar um vulcão 

ou outro bem ao longe mas já depois de cruzar a linha para o hemisfério norte, 

encontra-se um conjunto algo “estranho” de pequenas casas muito diferentes umas 

das outras. Era como uma pequena aldeia dispersa que parecia ter sido atravessada 

pelo mundo1, onde através de formas de organização colectivista — ou ainda 

comunitária —, foi-se construindo um “sistema” ao longo dos tempos, de modo 

a integrar aqueles que entretanto apareciam e oferecendo-lhes um “papel” naquele 

lugar. 

Os campos agrícolas em redor não tinham qualquer limite territorial, pelo que 

nunca soube exactamente onde começa ou acaba aquela que seria a propriedade. 

Ao invés daquelas que são as realidades elementares do ponto e da linha que possuem 

valores específicos de estase e movimento inerentes ao território2, aqui o “ponto” 

seria antes uma zona — por sua vez composta por três casas —, enquanto que a 

“linha” aparentemente não existia, ainda que talvez houvesse uma ideia de limiar de 

propriedade, que aos poucos se desvaneceria em direcção à linha de água. A ideia 

de movimento dava-se, portanto, de uma maneira algo disseminada pelo espaço 

natural envolvente. [Fez-me lembrar o método de marcação de território dos meus 

avós, apenas com uma pedra; as outras andarão por ali espalhadas e juntas formam, 

eventualmente, algum tipo de “figura” que delimite um dado terreno, mas o que é 

certo é que estão tão longe que não as vejo no meio do arvoredo. Não sei dizer onde 

acaba o terreno ou sequer se já estou nele.]

1   BRITO, Joaquim Pais de, Muitas coisas e um pássaro. Porto : Sextante Editora, 2017.   57
2   GUIDONI, Enrico, Primitive architecture. Nova Iorque: Harry N. Abrams, 1978.    18
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Na “comuna”, os campos eram cultivados por quem a habita, provisória ou 

permanentemente, mas de um modo pouco convencional. As sementes são atiradas 

ao ar, pois diz-se que a própria natureza escolherá o melhor sítio para as colocar — 

além de que torna a colheita mais divertida, num acto de exploração como a caça 

ao tesouro pelo espaço que seria a “esfera” dominada pelos habitantes. Sasek, uma 

antropóloga que tinha passado os últimos quatro meses a viver em casa do chefe de 

uma tribo colombiana num espaço dedicado à cultura tairona, diz que o método 

poderia ser efectivamente um “modo de pensar” já herdado dos tempos dominados 

pelos grupos indígenas pré-colombianos, como acto de confiança perante aquilo 

que é mais natural — o vento, a água e o Sol.

Como uma comunidade que se formou como tendo sido até então nómada 

— ao fugir de uma crise caótica de um país vizinho na procura de estabilidade 

—, os métodos construtivos, assim como a própria disposição e morfologia do 

“complexo”, manifestam uma evolução à medida que foram sendo construídos; 

isto é, de imediato é possível concluir qual o espaço habitacional construído num 

primeiro momento, num segundo, e num terceiro. Assumem-se como acrescentos, 

que perseguem aquilo que a [formação de uma] comunidade — ou a própria casa 

(muito embora composta por um aglomerado de casas) —, vai solicitando. Neste 

caso, Malchingui parece recorrer a uma espécie de “contaminação” algo primitiva 

para se instalar, ainda que inclua um “modo de pensar” bastante actual, que se 

manifesta desde o espaço, às actividades que o ocupam, e à própria inclusão do 

outro que lá aparece e deseja integrar-se.

[29] Em busca do fim da “comuna”, descobrem-se caminhos que já não perfuram a 
floresta, e uma casa vizinha num meio abandonado. Malchingui, 02/2018

[28] A ‘pedra-limite’. Beselga, 
Portugal. 12/18

Malchingui ,  Equador



[34]

Umas semanas antes de ter chegado a Malchingui tinha subido ao 

Chimborazo acompanhada por dois espanhóis. Reparei que havia equatorianos 

que encaravam as montanhas como uma religião: rezavam-lhes todos os dias. 

Tinham quadros, fotografias expostas nas paredes de suas casas. Havia outros 

que lhes falavam abertamente, mas só quando chegavam ao topo. Os vulcões são 

celebrados em mercados, ruas e casas; aliás, há inclusive alguns aniversários que 

se comemoram. Pelo que vim então a saber mais tarde — já como visitante da 

“comuna” — surgem como “personalidades” inventadas que variam de um povo 

para outro. Há lendas que procuram explicar não só a existência de cada um, como 

também a própria forma. Falaram-me acerca dos três vulcões que se vêem a partir 

da vila de Riobamba, sendo um deles aquele ao qual tive a oportunidade de subir; 

era uma lenda sobre um triângulo amoroso. Contudo, até sair do Equador descobri 

que há outras tantas que se referem ao mesmo triângulo, e muitas outras sobre os 

outros vinte e seis que existem por todo o país. Estas histórias têm vindo a passar 

de geração em geração e ajudam a estimular a curiosidade de subir a estas alturas, 

como se um ritual fruto de uma necessidade de (re)entrar em contacto com a 

natureza (como se num sentido de religiosidade herdada dos tempos Inca). 

[30] A subida ao Chimborazo. Equador, 02/18
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As diferentes construções que compõem a “comuna” seguem uma ideia de 

estratificação, na medida em que correspondem a distintos “domínios” — num 

sentido territorial, de propriedade e uso — e ainda propósito. Esta morfologia de 

três pequenas “peças” — com alguma tendência para crescer —, assume-se como 

um aglomerado que tanto pode ser interpretado como aldeia ou uma casa que se 

divide por três momentos. O desvanecimento do território envolvente contrapõe-

se, de certo modo, às construções que parecem querer clarificar e hierarquizar, 

seguindo uma lógica de um modo de habitar baseado em “tipologias” de “encontrar-

se”, viver com o outro. Isto é, parece haver algo como uma coexistência, uma 

relação claramente definida de interdependência, segue-se logicamente que existem 

estratificações mais ou menos conspícuas que afetam também a arquitetura.1

[31,32] As redondezas a norte da 
linha. Equador 02/2018

[33]

Malchingui ,  Equador



[36]

Tudo estava ali, naquele meio envolvente relativamente aconchegante, 

composto por três casas que acolhia um habitar em conjunto. Uma de planta 

oval que abraçava um espaço comum — a “nave”, “pública” para os pertencentes 

da comunidade; uma rectangular, o “pavilhão” para visitantes; e uma circular, 

bifamiliar e restrita ao resto da comunidade.

[34] O “meio”: as construções, o recreio, o sítio.
[35] O espaço oval; um complexo de casas [Bolívia] 
[36] Aglomerado de construções segue “programas” [Angola]
[37] A primeira construção da “comuna”, bifamiliar.

1   GUIDONI, Enrico, Primitive architecture. Nova Iorque: Harry N. Abrams, 1978.    18
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[38, 39, 40] A casa, o íntimo, a relação com a natureza — abertura, 
integração; acolhimento. 

Na medida em que os métodos e as relações de produção são sinónimos 
da actividade produtiva e das relações entre os indivíduos e o grupo, 
não podem ser pensados como entidades meta-históricas. São condições 
de relacionamento, respectivamente, entre grupo e território e entre 
indivíduo e comunidade; em ambos os casos, o primeiro termo está 

relacionado com o segundo como unidade da totalidade.1

A “casa comum” era espaço para conversa, galhofa, baile ou jogo. Foi 

onde essas e muitas outras histórias surgiram, como um lugar onde ideias 

provenientes de diferentes lugares se confrontam, misturam e combinam como 

resultado não tanto de procurar compreender o outro como outro, mas como 

alguém que nos diz ou mostra algo capaz de nos obrigar a reconsiderar e 

mover a perspectiva a partir da qual estamos habituados a considerar algum 

assunto ou questão2. 

1   idem.    18
2         [...] um híbrido histórico de ideias que viajam tanto como os homens e as palavras [...] um lugar onde ideias provenientes 
de diferentes lugares se confrontam, misturam e combinam como resultado não tanto de procurar compreender o outro como 
outro, mas como alguém que nos diz ou mostra algo capaz de nos obrigar a reconsiderar e mover a [nossa] perspectiva [...] — in 
VERDE, Filipe, Explicação e Hermenêutica. Coimbra, Angelus Novus Editora, 2009.   64

Malchingui ,  Equador
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Era onde nos encontrávamos, como um sítio para um cruzamento de temas, 

coisas, pessoas. Era a casa “central”, onde tudo acontecia, e de uma forma algo 

peculiar. Chamavam-lhe “nave”, penso que pelo significado mais “religioso” da 

palavra, uma vez que este espaço era cuidado e acariciado como se se tratasse de 

um templo. Tinha uma sala generosa que parecia marcar uma pausa naquela que 

era uma grande “mancha” de árvores, pelo que recebia bastante luz; servia para 

ócio, conversa, jogos e leituras, e tinha uma grande mesa de jantar mais próxima 

da cozinha. Esta era relativamente pequena, pois o “sistema de organização” ditava 

quem preparava a refeição, à vez e para todos — quer estivesse de passagem ou 

para “assentar”. Havia ainda um mezzanine imediatamente acima da cozinha, 

normalmente ocupada por crianças em dias de chuva, quando o recreio lá fora não 

parecia tão apelativo.

Aquela a que chamavam  “pavilhão” era para os transeuntes que lá passavam, 

e que portanto requeriam uma estadia algo livre, de “vivência” nómada, quer lá 

ficasse um par de dias ou meses. Era uma espécie de “camarata” escondida pelas 

árvores, composta por um open space com uma série de camas “magras” instaladas 

e um pé direito relativamente alto — como se houvesse uma intenção futura de 

construir um outro piso —, e casas de banho partilhadas. Era um único espaço 

rectangular; um espaço de “noite”, uma vez que o dia-a-dia seria passado nos 

arredores — a trabalhar ou em deambulações —, ou ainda na “nave”, com os outros, 

em tempos de tempestade. 

[41,42] Um dia-a-dia. Malchingui, 02/18
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A terceira casa acolhia duas famílias, que embora em tempos se assumissem 

como dois casais colombianos fundadores da “comuna”, hoje são dois agregados 

já com uma terceira geração. Apesar de um espaço e comunidade “aberta”, esta 

casa — que por sua vez acolhia um “habitar em conjunto” entre famílias — era 

“restrita” aos “nómadas” estrangeiros, passeantes. Segundo dizem, era composta 

por uma pequena sala e uma série de quartos para os diferentes membros de ambas 

as famílias. Sem dúvida a mais antiga, era suportada por uma estrutura de madeira 

simples talvez algo “primitiva”, e elevada em relação ao nível do solo. O mesmo 

acontecia nas duas primeiras, embora fosse apenas um par de degraus que mais 

parecia procurar marcar a entrada, do que propriamente usufruir de um “meio 

piso” por aquilo que pareciam ser questões de privacidade.  Com uma forma algo 

curvilínea — talvez a tender mais para o “circular” do que a “nave” —, parecia, mais 

uma vez, apelar a um certo sentido simbólico, pelo que numa opinião pessoal penso 

que se aproximasse mais daquilo que imaginei ser uma casa indígena.

Assim era feita a distribuição pelas três casas, que na verdade formavam uma 

só, como um aglomerado tripartido fisicamente ainda que unido pelas próprias 

pessoas que o habitavam. Três “casas-edifício” de diferentes formas, materiais, 

acessos, e propósitos. Todas as perguntas e respostas estariam ali mesmo, num 

sentido de informação que me permitiria saber mais sobre aquele lugar — como 

“pedaço de floresta” que recebe várias culturas, valores, “modos de pensar”, e 

ainda como comunidade algo “inquieta” que tanto acolhe um compromisso de 

permanência como uma temporária estadia para um “estrangeiro”. 

[43,44] Brincadeiras. Malchingui, 02/18

Malchingui ,  Equador
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Zurique aparece como uma primeira experiência de trabalho num mundo 

surreal tanto pela paisagem, como pela falta de ruído e ambientes contidos — apesar 

de um tempo de caos e festa, enquanto decorria o mundial de futebol. Tanto em 

Portugal como no Uruguai, e até Equador, seria motivo de celebração e nervosismo, 

enquanto que aqui era apenas notícia. Um sossego pacífico e simultaneamente 

inquietante contrapõe-se à vida “sudamericana” e ibérica, seguido de uma constante 

sensação de que estava dentro de um filme, onde recebia uma série de instruções de 

comportamento com câmara apontada. 

[45]

Zurique  Suíça iii. [A1]
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[46,47] De um ‘cartão postal’. Muottas Muragl e Graubünden 06/18

Zurique aparece como um episódio de amostragem sobre aquilo que é um 

país de uma distante realidade de Montevideo e Malchingui. As montanhas deixam 

de ter personalidades ou histórias associadas, mas antes são vistas como quase um 

ritual de fim-de-semana, uma vez a maior parte das famílias terem mais do que 

uma casa. A casa na montanha é quase obrigatória, e ainda tive a oportunidade 

de conhecer quem tivesse mais do que duas, até três ou quatro. Os Alpes são sítio 

de escape, até porque os tempos de pausa dentro do próprio país são altamente 

valorizados e incentivados. 

Moritz. Uma construção bastante tradicional tinha sido reinventada, redesenhada, 

para dar lugar a um total de quatro apartamentos. Este era situado no piso térreo, 

que por sua vez se estendia para um espaço de jardim que levava às montanhas. 

Esse espaço exterior, que aparentemente pertencia à aldeia, estava constantemente 

a ser ocupado por mesas e cadeiras desmontáveis, tanto por aqueles que viviam 

naquela casa, como naquelas em redor; conhecem-se bastante bem os vizinhos 

destas casas, muito embora o mesmo não aconteça na cidade. 

[48] Uma sala revestido a madeira. Madulain 06/18

Cheguei a visitar uma dessas casas, 

durante três ou quatro dias. Era situada 

numa aldeia em Engadin, chamada 

Madulain, não muito longe de St. 
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Embora essas aventuras de fim-de-semana sejam bastante populares, a vida 

em Zurique era absolutamente diferente. Era uma cidade inteiramente dedicada 

ao trabalho e conhecida pelo dinheiro — afinal, é das cidades mais caras deste 

[primeiro] mundo actual —, e portanto a sofrer uma situação crítica de crescimento 

populacional. 

[49, 50] [uma cozinha] ‘de passagem’. Zuoz e 
Zurique, 04/18, 06/18

Percebi de imediato o encanto 

por aquele sítio, e a necessidade de lá 

ter um “refúgio” inserido — ainda que 

a ideia de ter mais do que uma casa 

de férias me causasse um profundo 

desconforto. Mas aqui negociavam-se 

milhões — mais quatro, menos quatro 

—, pelo que até poderia fazer algum 

sentido essa vontade de viajar rumo a 

uma casa própria. Talvez também por 

isso sejam um grupo de pessoas bastante 

activo. Os passeios de bicicleta duram 

horas e quilómetros, pois é costume 

percorrerem esse tipo de caminhos 

desde pequenos, ainda que por vezes a 

pique. 

[51] O esforço na apropriação de uma parede branca. Zurique, 04/18

Zurique,  Suíça
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[52] O meu quarto. Zurique, 05/18

[53] 
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As casas sofriam com esse crescimento, na medida em que o próprio 

espaço era muitas vezes levado ao limite, o que por sua vez tornava a 

acção de procura de casa numa verdadeira batalha. Pelo facto de as casas 

serem alugadas àqueles que são os “senhores” da cidade — os investidores 

—, e de haver tanta procura, são feitas entrevistas minuciosas a cada um 

interessado. 

[54] Axonometria do espaço casa; 
‘procura-se espaço comum’. Zurique, 09/18

Há, portanto, todo um processo para reduzir o número de candidatos, 

que inclui cartas de recomendação de antigos chefes, vizinhos e professores, 

assim como documentos oficiais que provam o salário e dívidas que alguma 

vez poderão ou não ter tido. Esta luta pela procura de habitação leva a que 

os apartamentos que outrora foram desenhados para acolher três quartos 

— com uma sala generosa e cozinha —, fossem de repente muito facilmente 

transformados em “casas” com quatro quartos para um melhor rendimento; 

assim era o caso da “minha” casa. 

Aquele espaço que outrora fora destinado à sala — algures na década 

de 60 — é hoje um quarto, deixando a casa desprovida de qualquer espaço 

de estar em comum. O facto de não ser possível partilhar uma refeição altera 

imediatamente o modo de viver e habitar aquele espaço: a preparação de 

refeição tem que ser coordenada à vez ou, uma vez todos presentes, um há-

de cozinhar para todos; além de que a zona de refeição varia entre o próprio 

quarto, a varanda em dias de bom tempo, ou uma pequena mesa colocada 

muito provisoriamente no “hall” de entrada do apartamento.

Zurique,  Suíça
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[55] Uma casa transformada numa dúzia. Zurique, 04/2018

A (única) varanda foi-se assumindo como o “nosso” espaço comum, de 

descompressão ao final do dia, para um copo ou até, no meu caso, pôr-me a par 

do futebol — muito embora sem a companhia da “onda” de vozes apoiantes ou 

algo rabugentas. Este espaço passa a receber todos os habitantes e visitantes que 

vêm parar à casa, embora o acesso ainda implique o rompimento de um espaço 

claramente privado para lá chegar. O quarto (outrora sala) muito rapidamente 

deixa de transportar o mesmo “carácter de privado” que os outros naturalmente 

assumem. Após uns sete meses de estadia, já se reconhecia como sendo  de função 

“bipolar” — comum durante o dia e privado pela noite.

contos   r izomas heteronímias
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Este aproveitamento do espaço levado ao limite verificou-se numa outra 

situação, mais próxima de um “eu-arquitecto”. O primeiro projecto no qual tive a 

oportunidade de trabalhar foi precisamente a “compactação” de uma vivenda. O 

desafio era precisamente “decompor” esta casa noutras tantas, como uma residência 

“privada” para estudantes. Era composta por cerca de doze quartos e cada andar 

tinha uma cozinha e zona de refeição; nem todos tinham, no entanto, sala de estar. 

Cada piso era, na verdade, interpretado como sendo um apartamento, uma vez que 

a ideia seria funcionarem como independentes, com a excepção do último piso — 

que sofreu um processo de redesenho para dar lugar a uma zona de estudo, por 

sua vez exigindo um “repensar” quanto à cobertura e telhado, sem querer destruir 

por completo o existente que se estendia por três andares — e a cave, onde estaria a 

lavandaria e um pequeno armazém. 

Contudo, o que se tornou inquietante a certa altura foi nada mais senão o 

processo de desenho em que quase “forçosamente” poderia “caber mais um” quarto. 

As antigas salas de janelas salientes semi-hexagonais são de repente divididas em 

quartos “mais generosos”. Lembro-me de comentar que parecia estar a “ferir a 

verdadeira casa”, mas na verdade parece ser o “normal” numa cidade que já não tem 

[aparentemente] para onde crescer — tanto que efectivamente a própria Câmara 

decide construir os seus escritórios numa “escavação” dos edificíos existentes que já 

possui —, num tempo em que os habitantes da mesma crescem mais rapidamente 

do que a própria construção.

Como um breve registo de um “observador externo” à situação, de três 

exemplos daquilo que aparenta ser uma resposta de “compactação” espacial, talvez 

valha a pena repensar o que efectivamente trará de privilégio, num sentido de 

âmbito social inequivocamente associado a um modo de vida contemporâneo, que 

neste momento mais parece tender para habitar dentro de uma “bolha” disposta 

a aniquilar qualquer espaço de convívio — ou ainda, espaço para respirar —, do 

que abrir portas para efectivamente enfrentar a expansão territorial que estaria 

imediatamente associada a um crescimento populacional de tamanha presença.

Zurique,  Suíça
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[...] desta acção diversificada no espaço e no tempo sentiram-se os reflexos no 

continente, onde as próximas condições naturais, sociais, económicas e culturais 

eram também muito diversas para a sua dimensão, porque como exportamos 

conceitos e formas para as diversas comunidades da diáspora, delas recebemos, 

onde acções e lições que se reflectiram nas cidades e nas arquitecturas do conti-

nente, sempre num processo contínuo de transferência cultural.1

1   Fernando Távora — in “Imigração/Emigração”, MENDES, Manuel, Sobre o projecto de arquitetura 
de Fernando Távora: “minha casa”. Porto : FIMS, 2015.  



[56,57,58] Ruas animadas de/por Santiago. Santiago, 
Chile. 12/17

[50]
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A singularidade dessas experiências faz com que, uma vez delas afastados, uma 
vez imersos na ordem regular e quotidiana da vida comum, o olhar retrospectivo 
dos sujeitos as reconstrua e compreenda como algo que interrompeu a serialidade 
do tempo, o curso episódico e anónimo dos dias e da vida, num processo em 
que elas são psicologicamente singularizadas e unificadas como uma unidade 
de coerência e sentido, como uma totalidade onde se entrecruzam num sentido 
existencialmente significativo o passado e presente, o excepcional e o quotidiano, 
a experiência biográfica e a vivência histórica [...] uma vez construídos, tornam 
possível ao intérprete da história sintetizar a linguagem e o pensamento1.  

1   VERDE, Filipe. Explicação e Hermenêutica. Coimbra : Angelus Novus Editora, 2009.  51
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Num tempo de circum-navegação esmagador e simultaneamente soberbo, 
parece não haver suficiente energia ou até capacidade para “absorver” tudo o que 
havia para ser absorvido, registado ou reflectido, escrito ou desenhado, pelo que 
um (re)torno ao “lugar natal” ganha alguma importância, onde um pensamento 
retrospectivo é magnético pela inevitável associação a tudo o que é observado. 
Filipe Verde descreve aquilo que penso ser algo como um “duplo (re)torno”, em 
que aparentemente se regressa a um território familiar, ainda que mentalmente 
se esteja num outro tempo de nomadismo — como um “vaguear” de pensamento 
que se dá uma e outra vez. 

[...] Libertou-se da protecção da ingenuidade sonhadora, e ao tocar sem reflexão 
nas suas visões oníricas, expõe-se. Pois só da outra margem, em pleno dia, se deve 
interpelar o sonho a partir de uma recordação distanciada.2 

Os episódios são contados a partir de uma “recordação distanciada”, por sua 
vez incitada pelos “manifestos” de um caderno, permitindo consequentemente 
uma (re)visita a cada lugar — ainda que, quando “na outra margem”, essa 
“recordação” tenha sido num sentido inverso, e portanto relativa a um lugar 
de pertença. Existem estórias, ideias, tempos de divagação que fazem parte dos 
vários momentos de dúvida e descoberta. Os escritos aparecem como de alguém 
que tanto está dentro como fora [...] como se estivesse a comentar a exposição de 
que também participava3, na medida em que criam uma ilusão de que estaria “de 
fora” como mero observador, quando na verdade estava naquele universo onde 
todos nós estávamos a fazer o acontecimento4. As próprias personagens conhecidas 
ao longo desta odisseia, locais ou não, são convocadas ao longo do “contar da 
história”; carregam imaginários, realidades, faltas, misérias, ignorâncias, medos, 
desejos, que preenchem pequenas curiosidades5, que de algum modo são aquilo 
que procuramos como viajantes — como os pássaros que nunca conseguiam ver 
porque estavam sempre do outro lado da árvore6. 

2   BENJAMIN, Walter, Imagens de Pensamento. Lisboa : Assírio e Alvim, 2004.   10

3   [...] dentro como desenho mas fora por aquilo que dizia — muito pouco e meio a brincar —, como se estivesse 
a comentar a exposição de que também participava. — in BRITO, Joaquim Pais de, Muitas coisas e um pássaro. Porto 
: Sextante Editora, 2017.    32

4   idem.   24

5   idem.   24

6   idem.   51

[nota  introdutór ia]
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O pé que está no lado da insatisfação, da observação distanciada, o pé que está 
no lugar que me permita olhar para mim mesmo enquanto parcela do que estou a 
fazer e não a partir de mim mesmo como olhar absoluto que domina o que estou a 
fazer. Porque nós não dominamos totalmente nem podemos dominar totalmente 
aquilo que estamos a fazer, nós vivemos numa complexa rede de circunstâncias, 
que são umas completamente exteriores e que até podem ser súbitas, que têm a ver 
com o que se passa no mundo, têm a ver com as relações de força que estabelecemos 
no nosso envolvimento social, seja profissional, seja afectivo, seja político, seja de 
qualquer ordem, e depois tem a ver com a parcela de fecunda incerteza que há em 
qualquer campo de produção de conhecimento.7  

Procura-se compreender a cultura de um povo ao expôr a sua situação 
normal sem reduzir a sua particularidade, sobretudo através do espaço, histórias, 
rituais e comportamentos, acções e movimentos. Dissolve-se a opacidade8 de 
um lugar (des)conhecido através de uma interpretação exclusivamente pessoal 
interminável e sempre inacabada, e tanto mais assim quanto mais densa se torna 
e profunda, porque o que em última instância incita esse aprofundamento é a 
articulação entre conceitos “próximos da experiência” (os conceitos locais) e conceitos 
“distantes da experiência” [do “eu-estrangeiro”]9. Ao traduzir essa montagem e 
jogo entre tempos e “experiências do lugar”, (re)concilia-se momentos de registo 
com um “presente alongado” de reflexão retrospectiva. 

A casa em Montevideo serve como exemplo de um lugar que se vai 
manifestando com algum valor íntimo. Não só por ter sido uma primeira casa 
partilhada no que viria a ser um “tempo de viagem” fora de uma zona de profundo 
conforto, mas também pela própria “familiaridade” que o sítio oferece e acolhe. 

O espaço casa servia de refúgio, ainda que carregasse uma fortíssima função 
como território “aberto ao comum”, pelo facto de se integrar num meio envolvente 
tão aparentemente acessível. Existe uma abertura, um “à-vontade” entre o povo e 
aqueles que querem fazer parte do mesmo (ainda que temporariamente), que por 
sua vez resulta na abundância de espaços de encontro — muito embora por vezes 
claramente improvisados. A própria tradição insiste na reunião entre pessoas — 
tanto pela parada semanal de “candombe” que convida assumidamente todos os 
habitantes da capital, como pelo “assado” que aparece como um convite típico 
impossível de recusar —, pelo que as casas parecem procurar reflectir, e incentivar, 

7   BRITO, Joaquim Pais de, Muitas coisas e um pássaro. Porto : Sextante Editora, 2017.   38

8   VERDE, Filipe, Explicação e Hermenêutica. Coimbra : Angelus Novus Editora, 2009.  72

9   idem.  72
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a tal comportamento. Os espaços comuns são assumidamente generosos, e as 
coberturas servem ainda para acolher encontros que se alargam até àquelas que 
lhes são adjacentes, acabando por resultar num “aglomerado” [algo desordenado] 
de encontros. 

O “domínio” do comum aparece desvanecido, pelo facto de se estender 
facilmente até penetrar o interior das casas. Criam-se momentos com um certo 
“grau de privacidade” dentro das casas, muito embora nas coberturas — uma vez 
dentro daquele que é o território de uma casa — se volte a dispersar. O “íntimo” da 
casa aparentemente manifesta-se não só dentro daquilo que tem de mais privado, 
como no próprio espaço que facilmente se abre a todos aqueles que o visitam.

O conjunto de casas de Malchingui apesar de tudo aparenta ter o chamado 
“domínio de comum” algo mais definido. Ainda que se assuma como um espaço 
em comunidade e que promova um modo de vida em conjunto com qualquer que 
lá apareça ou se instale, existe uma certa hierarquia na disposição dos espaços que 
dita onde cada um se deverá integrar. O espaço privado não terá, portanto, o mesmo 
“significado” ou “presença” que outrora teria na casa de Montevideo; enquanto 
que aí corresponderia a um quarto individual — algo mais próximo de um refúgio  
isolado—, aqui “o mais privado” tenderia mais para um conceito semelhante ao 
de uma camarata. Contudo, aquele que seria o “território” do comum aparenta ser 
mais organizado, pelo facto de haver assumidamente um espaço [oval] de reunião, 
onde todos são bem-vindos a participar. Já o terceiro espaço acolhe duas famílias, 
sendo assim responsável por um “viver em conjunto”. Em Malchingui, os espaços 
que se assumem como aqueles que acolhem  um “conjunto” são também os mais 
privados, resultando assim em três “tipos” de espaço comum. 

Numa realidade completamente diferente, integrada num mundo ocidental 
e cujo desenvolvimento se deu a uma outra velocidade, Zurique aparece como um 
exemplo em que a ideia de espaço comum “caminha” rumo ao desaparecimento. 
A “economia” de espaço provoca um certo isolamento, pela ansiedade de fazer 
ocupar um apartamento até ao seu “limite”. Neste caso, a subvalorização do espaço 
sala influencia a vida quotidiana10 num sentido claramente perjorativo, pelo que 
incentiva a um certo acto de “individualismo”. Monteys escreve: [...] a emancipação 
dos jovens cada vez mais tardia, ou a necessidade de partilhar uma casa, leva a 
“converter” com “habitações” de maior superfície, ainda que seja à custa da sala de 
estar11. 

10   A economia dimensional retira a potência da expressão corporal e cria mundos para homens sem corpo, in-
venta paisagens que só servem par aos olhos. Supremacia do pensamento e da visão [...] — in BRANDÃO, Ludmila de 
Lima, A Casa Subjetiva. São Paulo : Editora Perspetiva, 2002.   20

11   MONTEYS, Xavier, La habitación: Más allá de la sala de estar. Barcelona : Editorial Gustavo Gili SL, 2018.   18

[nota  introdutór ia]
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O encontro que em Montevideo se daria em qualquer lugar, aberta e 
assumidamente, em Zurique dá-se na margem do lago quando o calor aperta, 
ou pela reserva prévia de uma mesa num café em tempos mais frios — dado que 
não é costume o convite para casa própria —, ou ainda nas montanhas, naquelas 
que são as “casas de férias”. Este exemplo de casa parece pretender ser meramente 
eficiente, pelo que procura responder ao mínimo daquelas que são admitidas 
como as “funções básicas” de uma casa, no sentido mais objectivo e pragmático 
possível.  Aquilo que era, portanto, um exemplo de espaço casa com algum valor 
“íntimo” — num primeiro e segundo conto, muito embora distintos —, de repente 
contrasta com um “híbrido” de ideia de doméstico, presente num terceiro caso 
que se cinge a acolher um “sono” e uma refeição, pela drástica “sistematização” 
de aproveitamento e compactação espacial numa cidade que está a crescer de 
modo efectivamente abrupto, sendo assim aparentemente dedicada a apenas 
receber alguém num ritmo “pós-trabalho”. A casa é “(de)formada”, na medida em 
que perde grande parte daquela que é a sua verdadeira significação, pelo que se 
resume a um edifício adulterado para um rendimento mais alto.

Há um território de fantasia, de possibilidades, de imaginário, de criação, 
que era também aquele que se encontrava aqui [...] o deslumbramento, 
encantamento do primeiro olhar, o primeiro confronto. Como é que a 
alteridade é percebida, como é que ela é construída? Ou como se passa isso no 
sentido inverso, por exemplo?12 

Passar-se “no sentido inverso” poderá ser talvez procurar construí-la para 
um outro. Os episódios como vivências partilhadas dão origem a uma série de 
temas — como resultado de uma interpretação e percepção próprias relativas 
a distintas realidades [memórias, pertenças] —, pelo que procuram acentuar o 
facto de que cada “espaço-casa” carrega distintas intenções, propósitos, e que 
sobretudo respondem a diferentes circunstâncias de lugar. 

A própria palavra “casa”, apesar de ser utilizada como nome genérico de 
todas as construções destinadas à habitação13—, para quem a habita efectivamente 
não terá o mesmo significado. Do mesmo modo, certamente não terá o mesmo 
valor imaterial e simbólico para aqueles que a visitam esporadicamente por um 
par de dias — pela incapacidade de (se) sentirem em casa —, do que para os 

12   BRITO, Joaquim Pais de. Muitas coisas e um pássaro. Porto : Sextante Editora, 2017.   51

13   “casa”, in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, https://dicionario.priberam.
org/casa [consultado em 22-10-2019].

domínio,  sobreposição   a  casa  e  o  fora



57

que não conhecem outra casa — e que portanto entendem esta como sendo o 
[seu] lugar de pertença. Uma vez inevitavelmente associada a distintos meios, 
culturas, sociedades, o próprio desenho do espaço mostra-se gerador de distintas 
atmosferas igualmente vinculadas às distintas ocupações que procuram acolher 
(ao quotidiano que recebem, assim como a variedade de rituais, hábitos ou 
até símbolos que compõem aquele sítio). Então o que será, em primeiro lugar, 
essa “alteridade”, quando na verdade a casa poderá ter uma multiplicidade de 
significados? E como a podemos construir? 

Podemos dizer “habitação” ou aplicar sinónimos. Passar por estes nomes 
serve-nos para pensar na complexidade do conceito que manobramos e, ainda 
que alguns possam ser mais precisos que outros, ou parecer pouco apropriados 
ou simplesmente terem caído em desuso, servem para mostrar a grande 
quantidade de significados que pode encerrar o termo “habitação”.14

Por fim, este primeiro momento procura dar início ao “moldar” de um 
pensamento proveniente dessa junção entre “olhares”, através de uma mistura de 
linguagens e suportes diversificados que pretende simultaneamente contextualizar 
e “abrir porta” a um território de temas em volta de o que é a casa, que virão mais 
tarde incitar uma vontade de com eles fazer experimentação15. Os espaços (re)
conhecidos como uma casa vêm ser “objectos” de uma exposição, que por sua vez 
se assume como um meio para a “decomposição” de realidade(s), a fim de com isso 
criar perplexidades que ajudem a formular perguntas16. 

 Talvez possamos interpretar a casa, por breves momentos, como um 
“museu”. A casa no seu “verdadeiro significado” poderá tomar variadíssimas 
formas e continuar a ser uma casa. Tal como o museu, é uma sala de exposição, um 
espaço de transfiguração17 do qual cada circunstância se apodera violentamente, 
o que em si mesmo quer logo dizer que rompemos com a ideia de que não só não 
há uma forma “certa”, como talvez nem um olhar “certo” para a ver18. A casa 
pode ser interpretada como uma construção pensada a três dimensões onde 
tudo se interpenetra e nada é secundário, desde a luz, o som, os meandros, as 
sombras, a surpresa, a evidência, a explicação, tudo se combina19, o que nos leva 

14   MONTEYS, Xavier, La habitación: Más allá de la sala de estar. Barcelona : Editorial Gustavo Gili SL, 2018.   18

15   BRITO, Joaquim Pais de, Muitas coisas e um pássaro. Porto : Sextante Editora, 2017.   71

16, 17  idem.   70, 71.

18   a partir de: O que em si mesmo quer logo dizer que rompemos com a ideia positivista do conhecimento, ligado, 
aliás, à história dos museus e à história da antropologia, como à história da sociologia, de que as coisas dizem em si e que 
há um olhar certo para as ver, para as mostrar. — idem.   70

19, 20 idem.   23 e 70, 71

  

[nota  introdutór ia]



58

invariavelmente ao desejo emergente de construir uma [verdadeira] casa, um 
espaço para a transfiguração, [onde] o campo da liberdade é muitíssimo maior, 
assim como a responsabilidade que essa liberdade traz, e tem consigo o estímulo de 
nos obrigar a procurar.20 

Parte-se de um pensamento em que o espaço é encarado enquanto substrato 
material das sociedades21, que uma vez acompanhado por um tempo “circular”— 
em e pós viagem, simultânea e ciclicamente —, resulta na aproximação do tema 
da casa a algo que estará entre o espaço pensado como representação22, e como 
realidade material. 

O território age como arquitectura — como construção, objecto utilizável, 
instrumento de ordem social —, assim como é no território que a comunidade 
concentra actividades interpretativas, atribuindo valores [e significações] ao 
meio físico23.

Talvez se possa encarar um território, ao agir como arquitectura como algo 
que possa ser organizado de acordo com uma espécie de divisão entre diferentes 
domínios — público, privado —, e o domínio do comum — onde estará o encontro, 
a sobreposição de extremos, e separação dos mesmos. Talvez seja precisamente 
a sobreposição de e entre domínios — ou de território e arquitectura —, que nos 
interessa sobre o tema do espaço casa, sob o ponto de vista de compreensão e 
estratégia de projecto. Assim, a própria prática da arquitectura age como produto 
e instrumento de [para] coesão social ou, por outras palavras, uma coordenação e 
condicionamento espacial, mesmo antes da própria construção24.

21   Émile Durkheim — in SILVANO, Filomena, Antropologia do Espaço. Lisboa : Assírio e Alvim, 2010.   15

22   A representação desenhada, a imagem, passou a ser aquilo que mais próximo está da ideia e do pensamento.  
— Sylvain Auroux in DIDI-HUBERMAN, George apud Bandeira, Pedro; Lopes, Diogo Seixas; Moura, Eduardo 
Souto de; Ursprung, Philip. Eduardo Souto de Moura: Atlas de Parede, Imagens de Método. Porto : Dafne Editora, 
2011.   13

23   GUIDONI, Enrico, Primitive architecture. Nova Iorque : Harry N. Abrams, 1978.    18

24   idem.    22
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[59,60,61] Ruídos, remates e vivências das ruas de 
Cuenca, com uma sobreposição involuntária da Pla-
za de Armas em Santiago do Chile. Cuenca, Equador, 
03/18

60
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[62,63,64] Percurso de aproximação à casa de 
famílias. Beselga, 08/19
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Como quem, vindo de países distantes fora de
si, chega finalmente aonde sempre esteve
e encontra tudo no seu lugar, 
o passado no passado, o presente no presente, 
assim chega o viajante à tardia idade 
em que se confundem ele e o caminho.

[Entra então pela primeira vez na sua casa
e deita-se pela primeira vez na sua cama.
Para trás ficaram portos, ilhas, lembranças, 
cidades, estações do ano.
E come agora por fim um pão primeiro

sem o sabor de palavras estrangeiras na boca.]1

1   PINA, Manuel António. Como se desenha uma casa. Porto : Assírio e Alvim, 2016.   13
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O olhar desperto transforma-se agora numa visão que procura 
constantemente perseguir o problema que rodeia a significação da casa — como 
o irrevogável espaço mais estável e íntimo capaz de impulsionar uma vontade 
de decifrar aquilo que está por detrás de um projecto de uma casa. Partindo de 
uma relação absolutamente pessoal com aquele que é o nosso canto do mundo2, a 
relação com a própria natureza, matéria, e entre a matéria e o inabsorvível3, leva à 
montagem e formulação de um ideal-problema4 através de um processo criativo 
“inquietante” — num registo onde a dúvida é um instrumento de trabalho que se 
combina com outras expressões5. 

Dá-se então o (re)torno à paisagem natural portuguesa, “mais poética do 
que plástica,” dotada de “graça, doçura e certa ingenuidade de perene adolescência”, 
com “mais sentimentos do que ideias” e “naturalidade na variedade”6. O regresso 
a uma “esfera” familiar manifesta-se cada vez mais como uma ânsia de entender 
o que está por detrás de uma arquitectura de tamanha proximidade e ontologia, 
uma vez ser de modo inesgotável capaz de convocar a reunião daqueles que lá 
outrora pertenciam, e constantemente anseiam voltar. 

Mergulha-se naquele que é um aprofundamento do (re)conhecimento 
da casa, na medida em que é pela primeira vez encarada como um objecto 
[e instrumento] de estudo. Aliás, o próprio limite da parcela foi motivo de 
exploração desde início, pelo facto de esta ser já constituída por peças que 
entretanto caíram em desuso [ou desinteresse]. O “apontar” para aquilo que 
seria o domínio familiar torna-se uma tarefa algo difícil, pela inevitável falta de 
exactidão no complexo delineamento do território, assim como a clarificação 
de o que será — e quando terá surgido — cada uma das “peças” que desenha a 
composição existente. Fundem-se histórias com estórias, na procura de alguma 
elucidação ou sentido que poderá ajudar a “construir” uma possível narrativa 
por detrás do crescimento da casa de famílias. 

2   [...] a nossa casa é o nosso canto do mundo [...] é o nosso primeiro universo, um verdadeiro cosmos em todo o 
sentido da palavra. Se o olharmos de forma íntima, até o mais humilde percurso é belo — in  BACHELARD, Gaston. The 
Poetics of Space. Nova Iorque : Penguin Books, 2014.   26

3   [...] a relação que o artista tem com a natureza, a relação que o artista tem com a matéria, a relação entre a 
matéria e o inabsorvível que o leva a dominar a matéria e a adoptar a técnica que lhe convém. — in MOLDER, Maria 
Filomena, “O que é que a Louise Bourgeois sabe, que eu não sei?”, in Estéticas e Artes. Controvérsias sobre o século 
XXI. Lisboa : Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2005.  228

4   A unidade da filosofia é uma expectativa que ela própria pode preencher recorrendo à resposta a uma pergunta 
possível. Para que essa expectativa conheça um preenchimento, é preciso voltarmo-nos para as obras de arte, uma vez que 
está enterrada — sob a forma de visão — essa pergunta que nunca poderá ser feita. ( o “ideal problema” de Walter Ben-
jamin) — in MOLDER, Maria Filomena, “O que é que a Louise Bourgeois sabe, que eu não sei?”, in Estéticas e Artes. 
Controvérsias sobre o século XXI. Lisboa : Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2005.   226

5   BRITO, Joaquim Pais de. Muitas coisas e um pássaro. Porto : Sextante Editora, 2017.   38

6   Fernando Távora — in “Imigração/Emigração”, MENDES, Manuel, Sobre o projecto de arquitetura de Fernan-
do Távora: “minha casa”. Porto : FIMS, 2015. 
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A medida aparece como “ferramenta” crucial naquele que se assume 
como um momento rigoroso, no qual a noção do espaço imediatamente 
se altera — numa casa [por mim] habitada desde sempre, todos os espaços 
tendem a distorcer-se, a parecer menores do que aquilo que realmente são 
quando confrontados com um sistema métrico. Uma e outra planta esboçada 
rapidamente dão origem ao que poderá ser a proporção de cada um dos pisos, 
assim como à aproximação de um possível sistema estrutural; cada descoberta 
parece ser, ainda, acompanhada por relatos dos mais variados acontecimentos 
que atravessam cada espaço. Nunca antes dada uma particular atenção à casa 
— ou, pelo menos, com a devida delicadeza —, de repente avista-se um certo 
potencial, talvez até então “escondido”, de acolher todos aqueles que são os 
núcleos de uma “família de famílias” num mesmo lar. Sob este propósito, nasce 
um problema em redor de um confronto com o existente e tudo aquilo que 
eventualmente o poderá compôr, desde o material ao imaterial. Deste modo,  
e atentando o facto de apenas uma pequena porção estar em condição de 
poder ser habitado, procura-se um (re)aproveitamento do espaço habitacional, 
inevitavelmente vinculado a uma actualização do mesmo. Imediatamente surge 
o desejo de inverter aquilo que parece ter vindo a ser um longo e demorado 
processo de “decantação” do espaço, num sentido de “estrangulamento”, para 
uma libertação vinculada a um acto de “desembaraçar” o espaço.

O volume que desenha o gaveto começa a assumir-se como protagonista, 
até pelas histórias que vão sendo contadas ao longo da visita sob este [primeiro] 
olhar de “arquitecto”; une a praça pública que recebe a igreja a uma das ruas que 
afunila gradualmente penetrando no aglomerado, e desvanecendo à medida que 
se afasta do centro. Como um espaço encerrado pela pedra — e de certo modo 
de presença bem marcada —, poderia talvez “abrir” o seu interior para acolher 
uma colecção de momentos, que convidem a diferentes situações ou acções 
que possam vir a ser tomadas nesses espaços. Apesar das várias manipulações 
que foram moldando o espaço habitacional em distintas temporalidades, este 
volume permanece essencialmente intacto, e surpreendentemente aparenta ser 
aquele que terá uma qualidade espacial consideravelmente melhor; é, portanto, 
onde se torna mais fácil “estratificar” as fases por que foi passando, pelo que 
se obtém uma certa proximidade à que seria a génese da casa de famílias, que 
talvez os outros volumes não suportem, ou não serão capazes de transparecer 
tão claramente. 
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[66] A chamada “casa amarela”, 
também pertencente à família 
compósita, situada a Norte da 
igreja. 

[67,68,69] Aproximação ao cen-
tro da aldeia a partir de Norte.

[65] Vista da Beselga, orientada a Norte.
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[70] Desenhos de (re)conhecimento. Beselga 03/19
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[71] Desenhos de (re)conhecimento. Beselga 03/19
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desdobramento b. [B1]

a  casa-de- família(s)

[...] cada geração, cada ocupante, alterou aquilo que encontrou [...] os 

habitantes não empreendem modificações por razões puramente utilitárias, 

mas também para “construir” o próprio percurso na sua casa. A adaptação 

do percurso é uma forma de expressão própria. Um prefere sempre começar 

com uma folha branca.1

Cada agregado de familiares que ocupou a casa foi responsável por 

uma distinta apropriação do espaço, o que resultou numa testagem da própria 

flexibilidade espacial da casa, pelo esticar e encolher de determinados espaços. 

Aquilo que começou por ser uma determinada hierarquia reflectida numa 

“casa-edifício”— inequivocamente fruto de uma relação entre proprietários 

e trabalhadores — foi evoluindo rumo a uma adaptação que acompanhasse 

“forçosamente” o crescimento da(s) família(s). As “manipulações” permitiram 

não só grandes mudanças no que diz respeito ao quotidiano outrora vivido — 

como a recolocação da cozinha e aparecimento das casas de banho —, como 

também a própria flexibilidade acabou por dar origem a três “modelos” de casa 

— correspondentes, aproximadamente, a cada geração. 

Num primeiro “modelo”, o espaço acaba por se dividir essencialmente em 

três momentos: dois espaços habitacionais distintos — um primeiro destinado à 

família proprietária, e um outro para os caseiros —, e o piso térreo composto por 

vários momentos de armazenamento. A agricultura era o único rendimento, pelo 

que espaços como a “tulha” (que serviam para guardar o centeio) ocupavam uma 

grande área. Os trabalhadores subiam as escadas e abriam uma porta embutida 

no chão da casa, como um alçapão; o centeio era descarregado a partir daí, 

ficando guardado no piso térreo, onde depois era medido com tábuas de madeira 

que encerravam a tulha, sendo posteriormente recolhido para venda. Neste caso, 

talvez se possa dizer que a construção não é imagem da sociedade, mas antes da 

própria família2.

1   ANDEL, Frederique van, “From Dwelling to Dwelling: Radical Housing Transformations”. DASH, 
nº14. Roterdão : Naio10 Publishers.   5

2   GUIDONI, Enrico, Primitive architecture. Nova Iorque : Harry N. Abrams, 1978..    18



[72] cartografia: [possível] 
estado da casa numa primeira 
geração.

[72]
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Uma vez já não limitados pelos requi-
sitos de um modo de vida nómada, as 
habitações e casas comunitárias podem 
desenvolver-se sob formas que se tornam 
mais complexas e duráveis à medida 
que os dois factores determinantes — o 
domínio da propriedade e estratificação 
social — são enfatizados.1

[73,74] Gaveto da casa de famílias, vista da [e para 
a] praça da igreja. Beselga

[73]

a casa-de- família(s)

A entrada a Norte permitia o acesso a ambas as casas — à casa principal, 

pertencente à família proprietária, e à dos caseiros imediatamente ao lado — por 

um pequeno alpendre elevado, dado o piso térreo servir exclusivamente como 

“loja”. Apesar de esta ser a entrada de acesso directo à praça, era apenas utilizada 

pelos caseiros e trabalhadores da casa, pois era a partir da qual teriam acesso 

directo para a cozinha, e por onde desaguavam os caminhos que iam dar aos 

vários campos que a família geria. A escada principal estaria, então, situada na 

rua perpendicular à praça, que embora menos prática seria de certo modo mais 

privada, e dispunha ainda de um alpendre virado para o que seria o quintal.

A sala ocupava o espaço de maior dimensão desenhado pelo gaveto e o 

grande corredor era rematado por uma varanda estreita. O núcleo mais central, e 

que une ambas as casas, seria de espaço comum — lá estaria a cozinha, indicada 

pela pré-existência de uma lareira. A casa dos caseiros permitiria ainda o acesso 

ao quintal com casebre, cabanal e quinteiro, localizado na zona tardoz, a Sul.

A “casa-habitação” sofreu aparentemente num sentido de evolução, pelo 

que novos hábitos foram surgindo ao longo do tempo. Numa geração seguinte, 

a hierarquia espacial foi trasnformada numa ordem com algum sentido de 

igualdade, pelo que o território é distribuído pelas três irmãs. Contudo, é possível 



[75] cartografia: [possível] 
estado da casa numa segunda 
geração.

[74]
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[76,77] Fachada principal da casa, a Norte; subida ao 
“alpendre”, loggia. Beselga

[75]

a casa-de- família(s)

A casa principal divide-se em duas e cresce. Os espaços virados a Norte  

e que desenham o gaveto mantêm-se de um modo geral — embora com o 

acrescento da casa e banho e cozinha — e passam a compôr uma só casa. A 

“saleta” mantém-se como ponto de reunião entre casas — ocupando a antiga 

cozinha — ainda que pertença à terceira e nova casa, que se assume como sendo 

a de maior dimensão e a única com duas entradas. A cozinha passa a ocupar 

a área para além do “alpendre”, a Sul, de modo a transformar o mesmo num 

espaço de recepção interior (talvez mais próximo de um corredor generoso, 

do que propriamente um “hall”). A cozinha seria de estrutura em madeira, 

composta por dois momentos desenhados por aquilo que seriam painéis de 

madeira fixos: a zona de estar com lareira, e a zona de preparação e refeição.

 Aquela que seria a casa “permanente” dispunharia, portanto, de uma 

maior generosidade espacial, a “ocasional” ocuparia o espaço da casa dos 

caseiros, e a “provisória” ocuparia a terceira e mais recente parte da casa (e 

portanto,de dimensão algo reduzida). Entretanto esta última fora substituída, 

imaginar a possibilidade de algum “objectivismo” quanto à distribuição espacial 

que advém de puras conveniências; isto é, teriam diferentes intenções quanto 

à casa onde tinham crescido — desde a casa “permanente”, à “casa de fim-de-

semana”, à casa “provisória”. É com base nessa diferenciação que a geração 

seguinte se virá apoderar mais de um volume do que outros.



[78] cartografia: estado da 
casa na terceira geração (ac-
tual).

[76]
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[79, 80] O “alpendre”, (a)vista. Beselga

[77]

a casa-de- família(s)

 A prática da agricultura começa a desvanecer, pelo que a diversidade de 

ocupações que outrora exigia dissolve-se, e os espaços que lhe eram destinados 

caem em desuso; a “loja” efectivamente utilizável é reduzida a um pequeno 

espaço. Os espaços comuns recuperam alguma importância e são rematados por 

um terraço que se impõe sobre o antigo quintal. A sala aparece como um espaço 

que abraça toda a cozinha — ainda que impeça alguma luz directa —, e permite 

acesso directo aos visitantes que sobem pela entrada principal. A saleta mais a 

Norte prevalece no mesmo sítio, central, como ponto de encontro. 

As restantes duas casas  mantêm o desenho na sua essência e acabam por 
se assumir inteiramente como casas de férias. A varanda tardoz terá sido a 
única requalificação, ao dar origem a um espaço de estar (e casa-de-banho) 
envidraçado, voltado para o jardim — muito embora este nunca tenha sido 

habitado como tal.

conforme planeado, pela nova construção do outro lado da praça — a “casa 

amarela” —, que se assumiu então como a “permanente” de um novo agregado 

familiar, deixando aquela porção da casa completamente vazia. A permanência 

nesta [nova] casa foi absolutamente crítica, na medida em que seria a sua 

descendência, mais tarde, que viria assumir o “controlo” sob o conjunto da casa 

de famílias, “tripartida”, enquanto que as duas outras caíram numa ocupação 

algo “desvanecida”.



[81,82,83] Fragmentos de um exterior — casa (é) al-
deia. Beselga

[78]
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A casa natal está dentro de nós fisicamente, é um conjunto de hábitos 
orgânicos [...] as sucessivas casas em que vivemos mais tarde vão ter 
banalizado os nossos gestos mas, se regressamos à velha casa depois 
de uma larga odisseia, permanecemos estupefactos ao constatar como 
os gestos mais ínfimos, os gestos de origem, revivem imediatamente, 
sempre perfeitos.1 

A casa poderá efectivamente ter algo como uma “identidade” 
própria, num sentido de suportar que o seu interior seja esculpido por 
cada geração que a ocupa como algo que manifesta uma certa variação 
de personalidade2. A “casa-edifício” suporta as diferentes habitualidades 
domésticas pelo somar e subtrair de volumes, resultando em distintas 
“casa-habitação”. Contudo, a casa como significação não aparenta sofrer 
qualquer desassossego [o ser cada dia aquilo que a circunstância impõe, 
sendo sempre “si próprio”3].

Como se cria essa condição [perfeita] para o encontro se dar? Como 
se “constrói” uma vontade de regresso que resiste ao longo dos tempos? 
Como se desenha um “dar-se casa” que instantaneamente provoca uma 
sensação de conforto e segurança como um laço dos nossos corpos que não 
se esquece com uma casa inesquecível4? O que está por detrás da essência 
de uma casa que nos “guarda do mundo”5? 

1   BACHELARD, Gaston, The Poetics of Space. Nova Iorque : Penguin Books, 2014.   36

2   [...] o caso de Picasso muito semelhante (não apenas em evolução mas como diversas personalidades, 
muito exploradas “literariamente” como em F.P. — o acompanhar da circunstância impõe, sendo sempre 
“si próprio”, consciência da insconsciência ou a inconsciência da consciência [...] — Fernando Távora — 
in MENDES, Manuel. Fernando Távora: “minha casa”: figura iminente da U.Porto. Porto : FIMS, 2013.  4

3   Fernando Távora — in MENDES, Manuel. Sobre o projecto de arquitetura de Fernando Távora: 
“minha casa”. Porto : FIMS, 2015.   [C3]_3  Prólogo_”minha casa”_Palavra

4   BACHELARD, Gaston, The Poetics of Space. Nova Iorque : Penguin Books, 2014.  36
5   A partir de: Perde-se o corpo na  inabitada casa das palavras, /nas suas caves, nos seus infindáveis 
corredores; /pudesse ele, o corpo, o que quer que o corpo seja, / na ausência das palavras calar-se. // Não, 
com nenhuma palavra abrirás a porta, /nem com o silêncio, nem com nenhuma chave, / a porta está fechada 
na palavra porta / para sempre. // O azul é uma refracção na boca, nunca o tocarás/ nem sob ele te deitarás 
nas longas tardes de Verão / como quando eras música apenas / sem uma casa guardando-te do mundo. — 
in PINA, Manuel António. Como se desenha uma casa, “[Uma casa]”. Porto : Assírio e Alvim, 2016.   17
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Como iniciação a uma aproximação de resposta — ainda que se faça 
acompanhar pela própria construção do problema —, recorramos ao que 
efectivamente conhecemos; ao que é inequivocamente a nossa “realidade”. Se 
voltarmos uma outra vez às palavras de Fernando Távora, vemos a possibilidade 
de usar [um]a própria realidade — num sentido de contexto, de circunstância — 
como centro daquilo que será um pensamento, uma experimentação, um ensaio 
sobre a prática da arquitectura que em boa verdade não precisará de resultar em 
construção “física” para o ser. 

Porque viver é encontrar-se num mundo não-hermético que oferece possibilidades, 
ainda que essas possibilidades não sejam ilimitadas: em tal caso, não seriam 
possibilidades concretas, mas a pura indeterminação, e num mundo de absoluta 
indeterminação, em que tudo é igualmente possível, não é possível decidir-se por 
nada. Para que haja decisão tem que haver simultaneamente limitação e desafogo, 
determinação relativa. Isto expresso com a categoria “circunstância”.6

A casa de famílias surge como pretexto de estratégia de projecto, como 
circunstância que pretende aproximar-se e simultaneamente fugir ao abismo da 
abstracção, rumo a uma hipótese de resposta ao problema; uma vez que não se 
vive num mundo vago, posto que o mundo vital é constitutivamente circunstância, 
é este mundo, aqui, agora. E circunstância é algo determinado, fechado, mas 
simultaneamente aberto e com amplidão interior, com oco ou concavidade onde 
mover-se, onde decidir-se7. É oportunidade para reflectir, investigar e exprimir, 
um preenchimento8 de hipótese de (re)desenho do espaço casa, inequivocamente 
associado a um outro modo de habitar — é, então, o “experimentar de uma 
insatisfação”9.

Ao encenar o supremo de um doméstico íntimo10 — na nossa casa de encontro, 
de famílias — manifesta-se inevitavelmente toda a centralidade de valores familiares. 
É a casa que afirma as origens de todos quase como “misticismo”; converte-se 
num ícone altamente simbólico, como um “universo de verdades absolutas”; 

6   Fernando Távora — in MENDES, Manuel, Sobre o projecto de arquitetura de Fernando Távora: “minha casa”. 
Porto : FIMS, 2015.   40

7   idem.   360

8   [...] o artista não consegue absorver a vida e, como já vimos, não responde a esse vácuo com uma reacção imediata: 
um grito ou uma queda abrupta ou um ataque de histeria ou um lamento, ai, ai, ai! A resposta da poesia, da arte, é media-
ta, leva o seu tempo tomar conta daquilo que da vida não pode ser absorvido — é nesse hiato que se engendra a expressão. 
[...] “ser artista implica uma boa dose de sofrimento”, quer dizer, o artista não tem acesso a nenhuma cura, ele experimenta 
uma insatisfação. — in MOLDER, Maria Filomena, “O que é que a Louise Bourgeois sabe, que eu não sei?”, in Estéticas 
e Artes. Controvérsias sobre o século XXI. Lisboa : Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2005.   227

9   A propósito de Rilke — idem.    239

10   BACHELARD, Gaston, The Poetics of Space. Nova Iorque : Penguin Books, 2014.  34
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onde a família começou por se formar, e portanto transporta essencialmente 
uma “identidade” familiar, assim como a autenticidade de um habitar próprio. 
No entanto, é uma “casa-edifício” que invariavelmente manifesta a capacidade 
de receber mais do que um modo de habitar, na medida em que se torna capaz 
de albergar as mais variadas necessidades que uma “família de famílias” vai 
enumerando ao longo do seu tempo. 

A casa é suporte, tem sobre [e dentro de] si aquilo que pode ser entendido 
como uma série de tendências, tanto para perguntas como respostas, pois contra o 
que o homem por vezes pensa, as formas que ele cria, os espaços que ele organiza não 
são criados ou organizados em regime de liberdade total, mas antes profundamente 
condicionados por uma soma infinta de factores [...]11. 

A circunstância funciona como uma “jangada” cujo propósito será fazer 
chegar a uma certa “objectividade” num processo que por si só cairía num abismo 
utópico pelo afundar das suas raízes nos próprios desejos e experiências12, e em boa 
verdade nada do que seja abstracto absoluto é capaz de resolver um problema real, 
dado que nada acerca do homem é abstracto, ou absoluto13. Um “primeiro acto” 
que se centra na raiz da prática do habitar — visto que todo o espaço realmente 
habitado carrega a essência da noção de lar14 —, e que na verdade será aquilo 
que entendo que poderá estar no substrato da verdadeira pergunta [—o que será 
efectivamente a Arquitectura! —], ou ainda, de como seremos eventualmente 
capazes de perseguir uma [hipótese de] resposta a esta questão através do Projecto. 

A circunstância é tão fundamental para a definição da forma como a água é 
indispensável para a vida do peixe.15

11   [...] sendo por vezes difícil discernir a importância de uns sobre os outros e, mesmo que possível, sendo certo que 
todos, mais ou menos, estão na base de qualquer forma e estão de tal modo que a compreensão total de uma forma será 
tanto ou mais perfeita quanto mais se transforme em vivência — Fernando Távora in MENDES, Manuel, Sobre o projecto 
de arquitetura de Fernando Távora: “minha casa”. Porto : FIMS, 2015.   53

12   HEUVEL, Dirk van der; RISSELADA; Max, Alison y Peter Smithson: de la Casa del Futuro a la casa de hoy. 
Barcelona : Polígrafa, 2007.  235

13   EYCK, Aldo Van, Writtings: the child, the city and the artist - an essay on architecture, the in-between realm / 
ed. Vincent Ligtelijn, Francis Strauven, Amesterdão : Sun, 2008.  54

14   BACHELARD, Gaston. The Poetics of Space. Nova Iorque : Penguin Books, 2014.   27

15   Fernando Távora — in MENDES, Manuel, Sobre o projecto de arquitetura de Fernando Távora: “minha casa”. 
Porto : FIMS, 2015.   361

a casa-de- família(s)
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1   Manuel António Pina, 4/9/04 — texto cedido pelo Professor Doutor Manuel Mendes, no seguimento da 
Unidade Curricular de Teoria 2, no ano lectivo de 2015/2016.
2   [...] reestabelecer a ligação com a tradição, ao procurar um novo modo de “casar forma com modo de vida”. Essa 
nova relação terá que ser expressa em primeira instância no cenário primário da vida humana: a casa. Como podemos obter 
uma fusão coerente de “forma” e “vida” nos nossos interiores? — in BARDI, Lina Bo, “Stones against Diamonds”, Architec-
ture Words (nº12). Londres : AA Publishers, 2017.    27

[...]“os seres diversos do mundo
retornam à raiz”, 
ao encontro da unidade e da quietude.

[...] subitamente reconheço, entre a secreta folhagem, a casa, o lugar da partida e o lugar da chegada, do 
começo e do fim. Outros verão coisas menos óbvias, o gráfico e o pictórico, a controvérsia entre expressão 
e impressão, eu vejo a casa, o seu desenho e a ocupação do espaço. [...] 

A casa, mais do que o lugar da infância (pois a infância é um acontecimento improvável, uma região 
submersa), é antes o lugar da memória. Mas também a memória é construção, paisagem construída [...] 
Não surpreende, pois, que memória e espaço coincidam aqui como lugares de possibilidade e de realização. 
Como na memória, no espaço do quadro inscrevem-se indistintamente princípio e manifestação, matéria e 
forma. Mas o curso da memória é inverso do quadro, é o da reintegração da manifestação no seu princípio. 
O quadro é escrita, produz sentido, ordem; é na memória do espectador (se ele for ainda capaz de inocência) 
que tem lugar a obra ao negro, a dissolução da casa no princípio da casa.

Porque também a interpretação é um regresso, o caminho hesitante (e a maior parte das vezes, hélas!, 
irrelevante) de uma aparência a outra aparência. Quem estranhará então que a interpretação se 
confunda com a matéria-prima (memória, silêncio, tempo, paisagem, corpo) do intérprete?4
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A casa é um movimento; é, na sua essência, a memória de uma casa…
Memória num sentido de natureza, igualmente de origem, génese.

Este movimento — onde a arquitectura opera como produtora de sensação, 
sentido, de subjectividade, [onde a arquitectura] é máquina1 — alimenta-se de uma 
reunião de sentido que advém de [e que quer simultaneamente “desencantar”] 
uma evolução num vaivém constante e permanente. 

O desenho — de estudo, esquisso, corte, planta — entra como participante 
numa “conversa praticante” como algo impulsionador, despertador ou ainda  como 
um sobressalto; parte daquilo que é efectivamente concreto, e desenvolve-se em 
função de uma perspectiva [pessoal] que vai determinando (in)conscientemente 
o que poderá, ou não, ser pertinente “aparecer”, dando forma a uma Ondulação, 
onde as palavras vermelhas servem de apoio e as azuis as circundam.

A capacidade de memória é a fixação, e o desenho é o meio que reproduz isso. 
Depois de adquirido, o desenho pode ser manipulado ao sabor do gosto... O desenho 
é como a escrita. Descrever alguma coisa é comunicar algo. É com este gozo todo, 
por vezes muito sofrido, com alegrias e tristezas que se vai fazendo as coisas.2

Ao cruzar estas palavras com as citadas num primeiro momento do trabalho 
(“tudo o que vemos nos dá referências”), é possível estabelecer uma ligação entre 
passados — longínquos e recentes, relativos à casa natal ou às mais variadas casas 
heterónimas — e um presente “em solução” que se sustenta de hipóteses   trabalhadas 
em “tempo [e espaço] circular”, num desenho e reflexão insistente. 

O desenvolvimento do projecto revela-se não como algo linear, na medida em 
que corresponde a uma linha cronológica — de “explicação” do decurso do processo 
criativo —, mas antes como um “pêndulo” que tende a aproximar-se de questões 
que seguem uma ordem, uma história. Através daquilo que é a problematização do 
existente, surge uma vontade de construir a partir de uma ideia de habitar, pelo que 
será este o factor determinante, incitador de todo um “balanço” de projecto.

O projecto é estudo, toma uma circunstância real como pretexto para 
“mergulhar” na exploração de questões, que mais tarde poderão contribuir para 
esclarecer, ou dar origem, a um sentido de estratégia de projecto, indissociável ao 
“par de óculos” com que olhamos sobre a [prática da] arquitectura. A casa, as formas 
de habitar — as “heteronímias” —, aparecem como “problemas” potenciadores de 
uma vontade de explorar, influenciar, e moldar esse olhar.

1     BRANDÃO, Ludmila de Lima, A Casa Subjetiva. São Paulo : Editora Perspetiva, 2002.   11

2   Fernando Távora — in MENDES, Manuel, Sobre o projecto de arquitetura de Fernando Távora: “minha casa”. 
Porto : FIMS, 2015.   XIX

[nota  introdutór ia]
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3   [...] a Academia [...] isolava-os da comunidade e integrava-os numa ficção (arte, pelo bem da arte) extraída do mun-
do real. [...] A falta de conexão vital com a comunidade levou inevitavelmente a arte a operação estéril: a forma expressa pelo 
desenho estaria confinada ao plano pictórico, sem suportar qualquer relação com a realidade, técnicas materiais ou a econo-
mia. — in BARDI, Lina Bo, “Stones against Diamonds”, Architecture Words (nº12). Londres : AA Publishers, 2017.    27
4   Fernando Távora — in MENDES, Manuel, Fernando Távora: “da ogranização do espaço”, “da harmonia do nosso 
espaço”, “da harmonia do espaço contemporâneo”. Porto : FIMS, 2013.   [C3]_39_Prólogo_”Minha Casa”_ Palavra

A enumeração de pequenos ensaios — de “despertadores” de projecto que dão origem a 
tantas perguntas quanto respostas —, o desenho entra como protagonista na medida em que será 
instrumento crucial, ainda que não único. Ao dialogar com a escrita, com obras — “modelos” — 
que procuram algum sentido de resposta nos problemas convocados, dá-se uma “conversa”, onde as 
“vozes” surgem como que uma variável orientadora e dinamizadora. 

Trata-se de uma procura que trata movimento com desenho e palavra, ao estudar possibilidades 
de uma “continuidade” — ou ainda, contiguidade — da memória que é a Casa [“com algum grau de 
abstracção e sem um plano rigoroso”], e que persegue um novo modo de casar forma com modo de 
vida5. Ensaia-se um sentido [próprio] de casa indubitavelmente inserido num sentido de projecto, 
mediante um primeiro passo rumo a mundo real — afastando-se da “esfera académica” onde 
predomina o exercício [debruçado] sobre a ficção6 — e através do qual se pratica um [novo] modo de 
habitar. É preciso viver esta casa7.

Este quadro  será algo que se vai montando e diluindo conforme um princípio de [projecto 
para uma] casa, como “lugar de possibilidade e realização”. Uma casa onde, com a cor azul, se 
procura marcar a (re)ordem de uma passagem.

projectar   descor t inar  o  “problema-em-solução”
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A arquitectura é tão importante, tão importante, tão importante, que é importante 
como o ar. É uma coisa que nos envolve completamente, é uma espécie de segunda 
natureza. E daí, como segunda natureza que é, é uma coisa na qual toda a gente 
participa. Daí que tenha que ser, e seja realmente, um acontecimento natural.1 

Os diferentes domínios do comum presentes nos “contos” aparecem “sob 
uma forma de casa”, no sentido de que esse comum varia tanto de definição num 
sentido conceptual, como de forma ou limite, dado que o número de habitantes 
que convoca oscila conforme o “nível de privacidade” a que corresponde. Esse 
domínio assume-se como algo de territorial — uma “esfera” compreendida entre 
o público e privado sem se assumir verdadeiramente como nenhum deles —, 
que tanto se manifesta como algo estável e definido como inacabado ou até 
desconhecido, capaz de interferir naquele que é o quadro de relações sociais que 
compõe os que lá habitam. As palavras de Fernando Távora remetem para aquilo 
que Martin Buber chama intersubjectividade2 — como acção absolutamente 
determinante, natural, sensível, humana: tal ontologia do “intervalo” ou “entre” é 
uma filosofia de intersubjectividade. [...] É um prelúdio para a dupla tonalidade da 
alma, “expirar” e “inspirar” — ou ainda a sua “inspiração”3. 

Martin Buber aparece como apoio para a convocação daqueles que são os 
pontos focais por detrás da indissociabilidade do papel social que a prática da 
arquitectura transporta, pelo que [aos arquitectos] tem que ser dada a tarefa de 
construir para o contacto humano, de construir um ambiente que convide à reunião 
humana, assim como lugares capazes de dar significado a estas reuniões e torná-las 
produtivas4. 

Aldo van Eyck responde a esta questão ao explorar a hipótese de 
desenvolvimento do conceito entre quando encarado “à imagem do homem” 
propondo que, tal como o próprio homem, o “entre” — que por sua vez se assume 
como um limiar — deve respirar em ambas as direcções, para dentro e para fora. 
Esta ideia de “respiração” incitada pela influência de Buber é repetida uma e outra 
vez, rumo a uma intenção de uma imagem respiratória da arquitectura5.  

1   Fernando Távora [em entrevista para Edifício (1993)]— in MENDES, Manuel, Sobre o projecto de arquitetura 
de Fernando Távora: “minha casa”. Porto : FIMS, 2015.   345

2   TEYSSOT, Georges, Topology of Everyday Constellations. Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, 2013.  158

3   idem.  158
4            O pensamento de Buber tem como base a verdadeira comunicação entre seres humanos, daí o ênfase no diálogo 
que caracteriza como “Zwiesprache”, o “duplo discurso” do dado e recebido.  — idem.  154

5,6  idem. 154
7           Aldo van Eyck — idem.   160

espessura  |  espaço tempo,  lugar  ocas ião a. [C1]
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Tanto “espaço” como “tempo” transportam uma ideia de algo ainda por 
concretizar, e portanto ainda em mente; contudo, são dois quadros de referência 
para criar situações sociais, quer isolados ou juntos, pois estas dimensões do espaço 
e do tempo não têm propriedades fora daquelas que derivam das propriedades 
do fenómeno social que os preenche6. Van Eyck usa o tema da arquitectura 
“respiratória” como pretexto para ensaiar o processo projectual de dar “corpo” 
a um lugar e ocasião como condição para um encontro entre sujeitos, uma vez 
que espaço e tempo, “à imagem do homem”, transformam-se em lugar e ocasião7. 
Encaremos então, o espaço como a colecção de todos os lugares possíveis, [e o 
tempo como] a colecção de todos os possíveis instantes; espaço-tempo é a colecção 
de todo o possível8. Trabalhemos debruçados sobre esse “espaço-tempo” como 
oportunidade” para encontro.

Mas como criar esse “lugar e ocasião” como algo que convide à reunião 
entre partes? Isto é, um espaço-tempo, lugar-ocasião, inserido de algum modo na 
“esfera do comum”, como um intervalo “mediador” entre o privado e o público? De 
imediato, surgem outras questões; afinal, como se faz um nós, como é que se faz o 
estar-em-conjunto?9 Como poderá vir a ser esse “intermediário” comum? Como algo 
que serve de ligação ou torna possível a “comunicação ou entendimento”; um meio-
termo, um limiar que procura transformar-se em forma, e convidar ao comum? 
Como se constrói? Aliás, como se constrói uma oportunidade de encontro, ou um 
incentivo? Como se constrói para uma [qualquer, eventual] intersubjectividade, 
que não forçosamente? Como se constrói uma imagem respiratória da arquitectura? 
Ou ainda, como produzir um texto-espaço que permitisse não apenas visualizá-lo, 
mas que afectasse o corpo-leitor, convocando-lhe outros sentidos, à maneira de uma 
experiência corporal do espaço10? Como se escreve um texto próprio que se entrelace 
na construção de [conhecimento e] experiência de um outro? Uma casa própria 
que não a nossa? Afinal, simplesmente não podemos respirar apenas num sentido11.

[...] e sei que entre mim e os outros há uma eterna e indissolúvel união,
e que os outros precisam de mim, tanto quanto eu deles necessito.
E sei que é este sabermo-nos infinitamente grandes
por sermos infinitamente pequenos
que constitui a paixão da vida.12

8              HUGGETT, Nick, Space from Zeno to Einstein: classic readings with a contemporary commentary. Cambridge, 
Massachussets : The MIT Press, 1999.   255

9    SILVA, Rodrigo,  “Apresentação (elegia do comum)” in A República por vir, Lisboa : Fundação Calouste Gul-
benkian, 2011.  23

10  BRANDÃO, Ludmila de Lima. A Casa Subjetiva. São Paulo : Editora Perspetiva, 2002.   17

11  EYCK, Aldo Van, Writtings: the child, the city and the artist - an essay on architecture, the in-between realm / ed. 
Vincent Ligtelijn, Francis Strauven, Amesterdão : Sun, 2008.   63

12  Fernando Távora — in MENDES, Manuel, Sobre o projecto de arquitetura de Fernando Távora: “minha casa”. 
Porto : FIMS, 2015.   [C3]_68 Prólogo_ “minha casa”_Palavra

projectar   descor t inar  o  “problema-em-solução”
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Um contacto com “mais do que um mundo” ajuda a construir um outro, um 
mundo próprio que parte de uma percepção e envolvimento pessoal. É aquilo a 
que Ignasi Solà-Morales chama “construção exterior” da verdadeira aparência da 
realidade13, como resultado de um longo processo em busca do conhecimento — 
ou ainda, a intersubjectividade de Buber.  

A verdade torna-se, então, uma cuidadosa e “objectiva” construção da 
reprodução do real. Aquilo que outrora estava diante de um campo visual torna-
se, aparentemente, conhecido, real, embora essa mesma imagem contribua 
inevitavelmente para a multiplicação das suas possibilidades. A realidade como 
“um mundo de imagens”, então, implica que “não haja uma imagem única”, 
mas apenas aproximações, segmentos de uma apropriação descontínua. Cada 
imagem é, simultaneamente, um apontamento insuficiente de realidade, ainda 
que um apontamento real.14 

Naquilo que é a “dilatação” de um campo de investigação — ainda que talvez 
involuntário, ou silencioso numa primeira instância — pela reprodução de imagens 
com que nos deparamos ao abandonar a “estufa de bem-estar e conforto”, dá-se 
uma vontade de reproduzir [uma aproximação a] uma imagem própria; não como 
construção de uma realidade própria, mas como método de aproximação a uma 
realidade possível. Uma realidade que procure ser “lugar e ocasião” — a moldagem 
de um problema real, e ainda ensaio de aproximação a uma hipótese de resposta. 
A construção de uma imagem, ou até uma multiplicidade de imagens, aqui será 
instrumento de pensamento que ajude a aproximar-nos da matéria, um caminho 
rumo a uma possibilidade de forma; a imagem está ao lado da matéria, o pensamento 
autêntico é imaterial. Para pensar é preciso ir para além das imagens15.

O estudo de uma [possibilidade de] forma procura dar origem ao que se assume 
como uma intenção de “domínio do comum” — como esfera espacial e temporal 
— que recebe essa ideia de “lugar e ocasião”, e que tornará possível o encontro 
entre habitantes, quase como um incentivo à prática de intersubjectividade. Este 
fenómeno de conhecer e ser conhecido apresenta-se como sendo de determinado 
valor, pelo facto de vir-a-ser oportunidade para estórias e experiências ganharem 
vida, e serem partilhadas como resultantes de uma acção absolutamente natural e 

13   FERREIRA, Francisco “Lost in translation — reality as fake, image as reality”. JACK (Journal on Architecture 
and Cinema) nº2. AMDJAC 2018.   6 e 7

14   idem.

15   Sylvain Auroux — in DIDI-HUBERMAN, George apud Bandeira, Pedro; Lopes, Diogo Seixas; Moura, Edu-
ardo Souto de; Ursprung, Philip. Eduardo Souto de Moura: Atlas de Parede, Imagens de Método. Porto : Dafne Editora, 
2011.   13

espessura  |  espaço tempo,  lugar  ocas ião
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involuntária — o identificar nos outros o eu16.  Este processo (in)voluntário resulta 
inequivocamente num “alargamento” de horizontes como algo despertador de 
olhares, perspectivas, perguntas: [(re)conhecer], noutras paisagens, a minha; pois 
quando um se expressa sempre diz mais do que aquilo que quer [...] pensa expressar o 
individual e acaba sempre por dizer o universal17.

Apenas através deste diálogo com o outro — o ver e ser visto — será 
eventualmente possível obter uma aproximação a um mundo real, pois um 
sujeito só se (re)conhece pelo outro, através da sua multiplicidade18. O que de facto 
conhecemos é uma representação da realidade, ou ainda uma aproximação, que 
em boa verdade só se sabe ter algo que ver com a realidade na sua íntegra pela 
existência do outro, que aparenta ter tanto em comum connosco e ver algo tão 
semelhante19. Mas então, como é que se constrói o conhecimento? Há uma coisa que 
em geral se esquece: constrói-se através das pessoas20. Esta é a absoluta relevância da 
intenção por detrás do diálogo, e daí ser igualmente essencial a construção de um 
espaço e tempo para tal fenómeno se dar.  

O terceiro domínio não é algo que acontece a uma pessoa ou outra separadamente 
num mundo neutro que contém todas as coisas, mas algo que acontece entre 
ambos numa dimensão apenas acessível a ambos. O entre a tomar forma.21 

Voltemos à perspectiva de van Eyck sobre o “limiar” como potência no que 
diz respeito a relações interpessoais. O espaço “entre” é nada mais senão uma 
posição de encontro — entre polaridades, entre extremos — como um intervalo 
que une e separa, capaz de ser transformado em oportunidade para encontro, 
dominado por um conjunto de relações entre coisas, homens, homens e coisas22 — 
pelo comum. Ou ainda, pelas palavras de Buber: A arte não é uma impressão de 
objectividade que diz respeito à natureza, nem uma expressão de subjectividade que 
diz respeito ao espírito. Resulta de e manifesta como sendo a forma entre ‘substantia 
humana’ e ‘substantia rerum’.23

A palavra comum aqui tem que ver com a relação entre habitantes, e com o 
modo como o desenho do espaço casa poderá eventualmente ajudar a proporcionar 

16   [...] a nossa capacidade de nos identificarmos com um colectivo (com um “nós”, qualquer que seja a sua 
abrangência) — in SILVA, Rodrigo,  “Apresentação (elegia do comum)” in A República por vir, Lisboa : Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2011.  3

17   [...] de mim não resta mais / senão o homem que sente / e esse homem pertence a todos. — in GODARD, Jean 
Luc,  JLG, JLG: Autoretrato de deciembre. Buenos Aires : Caja Negra (1ªed), 2009.  98 e 99

17           citado de Professor Doutor Manuel Mendes, na aula de Dissertação de 22 de Fevereiro de 2019.

19   Interpretação da obra Le Faux Miroir (1928),  de Renée Magritte.

20   BRITO, Joaquim Pais de, Muitas coisas e um pássaro. Porto : Sextante Editora, 2017. 39

21   EYCK, Aldo Van, Writtings: the child, the city and the artist - an essay on architecture, the in-between realm, 
ed. Vincent Ligtelijn, Francis Strauven, Amesterdão : Sun, 2008.  22

22,23 Martin Buber — idem.  53
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momentos que incentivem a essa “prática”. Não obstante, o “comum” deverá ser 
entendido como o facto de que podemos, com aqueles com quem não temos nada 
em comum, ter pelo menos isso em comum24 — como o “eu-estrangeiro”. A questão 
será como acolher, definir, dar forma a um “domínio do comum”, pelo que surge a 
vontade de iniciar um processo de projecção de uma ideia, muito embora (ainda) 
desconhecida, como algo que está em potência e que está em expectação, como traço 
da incompletude e do inacabado que cabe a cada um, que o espaço do comum se abre. 
Só nessa abertura partilhada, de uma escassez ontológica compartilhada, se poderá 
tornar necessário tomar parte na articulação da co-existência e do estar-em-conjunto 
dos humanos25. Parte-se rumo a um processo de descoberta [pessoal], no sentido de 
ensaiar um modo de chegar a um “corpo” de um espaço de “transição” capaz de se 
assumir como uma entidade dupla — o privado e o público —, e que sobretudo se 
manifeste como um terceiro espaço incitador de um encontro entre sujeitos. 

Será o homem capaz de penetrar o material que organiza numa forma dura 
entre um homem e outro; entre o que está aqui e o que está ali, entre este 
instante e o próximo? Será ele capaz de encontrar o lugar certo para a ocasião 
certa? Não — então comecemos pelo seguinte: fazer um acolher de cada porta e 
um semblante de cada janela.26 

O desafio de encontrar o “lugar certo” para a “ocasião certa” estará vinculado 
ao carácter convidativo do próprio espaço, e tempo. Tanto o “acolher da porta” 
como o “semblante da janela” rapidamente se assemelha ao que Rodrigo Silva 
pretende retratar como sendo um convite ao espaço, pois não basta, como é óbvio, 
abrir esse espaço, delimitando-o e circunscrevendo a sua apresentação e depois esperar 
que “ele tenha uma auto-animação espontânea”, como se fosse garantir uma prática 
de liberdade por decreto. É preciso, na materialidade de um lugar, um influxo de um 
gesto de convocação, de uma disposição favorável às aberturas e trocas feitas, corpo, 
olhar e gesto27. Qualquer espaço comum, ou breve momento de reunião, deverá ser 
nada mais que um convite, como algo apetecível que se manifeste apenas como um 
subtil “gesto de convocação” que em boa verdade deverá apelar essencialmente aos 
sentidos e intuição de cada um; [...] do outro lado do subjectivo, deste lado do objectivo, 
num limite frágil onde o “eu” e o “tu” se encontram, está o domínio do “entre”28. 

24   SILVA, Rodrigo,  “Apresentação (elegia do comum)” in A República por vir, Lisboa : Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2011.  23

25   idem.  17

26   SMITHSON, Alison, Team 10 meetings: 1953-1984. Nova Iorque: Rizzoli, 1991.  101

27   SILVA, Rodrigo,  “Apresentação (elegia do comum)” in A República por vir, Lisboa : Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2011.   25

28   EYCK, Aldo Van, Writtings: the child, the city and the artist - an essay on architecture, the in-between realm / 
ed. Vincent Ligtelijn, Francis Strauven, Amesterdão : Sun, 2008.  22
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É preciso ensaiar a forma como força potenciadora desse incentivo.

O que se foi consolidando, o que nos é comum ou próximo — e perdura e 
se ramifica — assenta no interesse e na importância de outros saberes, na 
atracção da diferença e na tolerância que se lhe segue — mais persistentes, 
parece, do que a incompreensão e a refeição [...] O que é próprio da natureza 
humana e se revela, quando liberto de interferências alheias às circunstâncias 
— e às revelações — dos conflitos e dos encontros. É essa evidência do desejo 
e da necessidade de relacionamento que urge assumir.29 

A casa de famílias recebe personagens como pretexto para a “moldagem” 
de um entre — embora ainda desconhecido e “sem forma” —, para levar à 
construção de um espetáculo [como] um acto de pensamento profundo30. É um 
espaço que recebe temas “protagonistas” e é absolutamente incansável pela fácil 
(des)figuração e (des)montagem. É “museu” — é “palco”—, apresenta-se como algo 
profundamente inquieto que tanto quer ser isto como aquilo; [espaço é “isto aqui”, 
“ali” e “acolá”, algo estabelecido por quaisquer objectos de referência que possam 
ajudar a “delimitar” uma ideia de lugar.] Pretende nada mais senão envolver e ser 
envolvido, receber uma e outra “peça” — ou ainda, “cena” [doméstica] — sem nunca 
perder a sua identidade de “palco”, de “museu”, de casa. Acolhe desde o processo 
criativo do ensaio até uma oportunidade de exposição da que seria a “obra” de fruto 
imaginário — que por sua vez leva o espectador a perder-se nela quase tanto como 
o criador, ao “mergulhar” numa representação de uma “possível realidade”, pois 
quanto mais imaginários, múltiplos e combinados [momentos] contenha um lugar, 
mais estimulante será viver no mesmo e mais relações novas se desencadearão [...] a 
sobreposição de duas situações, temporalidades ou usos permite a sua transformação 
dar origem a um terceiro lugar31.

A arte da habitação32 quer ser aprofundada atentamente, a fim de (re)conhecer 
e estudar aquilo que é uma arquitectura de proximidade — à semelhança das casas 
autobiográficas33 de Alison e Peter Smithson —, para testagem de intencionalidades, 
ou ainda assumir-se como um objecto de investigação. O “existente” aqui intersecta-
se contínua e repetidamente com aqueles que são os “fluxos” de um presente 
e possível futuro. Tal como Le Corbusier escreve: tudo está lá: pratiquem a vida 
interior e descubram as inúmeras riquezas34. 

29   SIZA, Álvaro, “Prémio Latinidade”, Textos 01. Porto : Parceria A M Pereira, 2019.   208

30   BRITO, Joaquim Pais de, Muitas coisas e um pássaro. Porto : Sextante Editora, 2017.   45

31           LACATON, Anne; VASSAL, Jean-Philippe, Actitud. Barcelona : Editorial Gustavo Gili SL, 2017.  95

32   [...] a arte da habitação: o modo como as pessoas usam, ocupam ou se apropriam de lugares — idem.   12
33   Casas habitadas por Alison e Peter Smithson, que serviram como objecto real de estudo constantemente 
sujeito a um processo de experimentação (como por exemplo Cato Lodge)

34   VAUDON, François, La petite maison de Le Corbusier. Genebra : Carré d’Art, 1991.   13
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Explorar os eventuais critérios com que a arquitectura constrói a forma; 
estudar quais podem ser as pautas de que se valem os arquitectos para a 
construção da arquitectura, que não são outras que aquelas mediante as quais 
se explica a forma, como propósito e ponto de partida para uma discussão 
teórica.1 

Como algo que se aproxima a um apelo à “arquitectura de diálogo”,  propõe-
se uma experimentação de uma “casa que respira”, que visa responder a uma 
questão absolutamente pertinente colocada por Aldo van Eyck: o homem ainda 
respira para dentro e para fora, quando fará a arquitectura o mesmo?2 Esta intenção 
de casa resulta de uma armação crítica em constante (des)montagem acerca de 
uma hipótese de espaço comum que quer agora motivar um modo de habitar em 
família.

Num “mundo fictício”, onde um não está tão interessado em qualquer descrição 
daquilo que é o real, mas antes directamente implicado na sua transformação3, a 
“casa que respira” começa por ser nada mais que uma projecção de uma série 
de ideias acerca de como dar corpo a essa condição. Uma casa exploratória, 
imaginária que contrabalança com a casa real, sólida e maciça, e que procura 
responder de algum modo a uma possível temporalidade futura; tal como Filipe 
Verde atenta, toda a objectivação e produção de sentido se faz nos quadros de 
processos que escapam eles próprios à objectivação4.

 
Uma enorme dificuldade torna-se evidente na hora de passar da análise às 
proposições formais. A produção do projecto parece resistir à atractividade que 
as técnicas de análise produzem e à novidade que a sua elaborada representação 
permite. Este é na realidade o problema crucial: como passar da análise ao 
projecto. Dito por outras palavras: como encontrar nos procedimentos analíticos 
mais do que conhecimento sobre o lugar, a estrutura, ou os possíveis repertórios 
formais; como encontrar mais do que informações factuais, que nada decide sobre 
o carácter que a intervenção arquitectónica possa ter.5

1   MONEO, Rafael, Sobre el concepto de arbitrariedad en arquitectura [discurso lido no acto de recepção públi-
ca]. Madrid : Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.   54

2   Aldo van Eyck — in TEYSSOT, Georges, Topology of Everyday Constellations. Cambridge Massachusetts : The 
MIT Press, 2013.  158

3   FERREIRA, Francisco “Lost in translation — reality as fake, image as reality”. JACK (Journal on Architecture 
and Cinema) nº2. AMDJAC 2018.   7

4   VERDE, Filipe, Explicação e Hermenêutica. Coimbra : Angelus Novus Editora, 2009.  16

5   SOLÀ-MORALES, Ignasi; “Reconsideración del Movimiento Moderno”, Más allá del Posmoderno : crítica a 
la arquitectura reciente. Naucalpan : Editorial Gustavo Gili SL, 1984-1986.    91
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Solà-Morales debate precisamente aquele que é o “desafio” da forma. Uma 
vez interiorizados aqueles que são tidos com “princípios” quase mecânicos a seguir 
no que seria um “projecto de habitação”, agora são continuamente questionados à 
medida que nos deparamos com uma série de espaços que parecem sair muito para 
além desse panorama algo “convencional” e, ainda assim, preservar aquela que é a 
condição de casa.

O grupo doméstico da casa de famílias apresenta-se como algo compósito, 
divide-se em partes que compõem um todo. Cada um dos agregados familiares 
poderá ser considerado um grupo uma vez que terá certamente hábitos rotineiros 
entretanto ganhos — relacionados com outros lugares, uma outra circunstância, 
outro quotidiano. O que a casa quer proporcionar é um (re)torno aos hábitos que 
lhes são comuns, ao evocá-los como algo que apela ao sentido de ontologia que 
compõe a essência da casa natal; portanto, o que seria um lugar e ocasião sob a 
forma de um regresso à raiz de origem que convoca os diferentes aglomerados. O 
“gesto de convocação” poderia surgir indubitavelmente a partir do motivo pelo 
qual as famílias se juntam na casa — a própria aldeia — como um “(re)trazer” da 
aldeia para dentro da casa. Contudo, não estará obviamente menos dependente do 
desenho do espaço, da arquitectura [de proximidade] que a casa deverá integrar e 
transmitir. Como Rodrigo Silva insiste, é preciso que algo convoque à vinda, algo que 
se anuncie sem ordenar, uma visibilidade que não ofusque, um “dizer” e uma “voz” que 
abram o vai e vem da interpelação, da resposta e da responsabilidade pelo “comum”, ou 
pela comunidade indeterminada e inidentificada. É preciso uma “determinação” no e com 
o “indeterminado”, porque nada está já terminado e muito há ainda por fazer.6

A casa começa a solicitar uma reflexão sobre essa estrutura de relações 
existente entre os vários núcleos que constituem o todo7 — as famílias e a família, a 
aldeia e a casa —, rumo a uma nova hipótese de forma de grupo doméstico (muito 
embora tão desconhecida quanto indefinida). O gesto será o próprio (re)torno a 
um sossego incomparável de território estável — que contrasta com o desassossego 
de um quotidiano citadino —, assim como aos símbolos acrescidos de um habitar 
outrora conhecido: a lareira monumental, o “alpendre” bisbilhoteiro para avistar 
quem ali passa, ou a “loja” com ingredientes de inventário interminável. 

6   SILVA, Rodrigo,  “Apresentação (elegia do comum)” in A República por vir, Lisboa : Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2011.  25

7    A estrutura das relações familiares e dos diferentes indivíduos de uma sociedade está gravada no plano das casas 
produzidas [...] — Monique Eleb in MELGAREJO, María, Nuevos modos de habitar. Valencia : COACV, 1996.  47
8         Uma arquitectura na verdade não necessita de um lugar, apenas um território que tanto pode ser físico como intelectual 
(a propósito da obra “Room”, Chiloé, 2007) — in RADÍC, Smiljan, Bestiary. Tóquio : TOTO Publishing, 2016.  34
9        [...] Demonstra que o desenho nasce do diálogo permanente entre o que preexiste e o desejo colectivo de transformação. 
— in SIZA, Álvaro, “Alvar Aalto: algumas referências à sua influência em Portugal”, Textos 01. Lisboa : Parceria A M 
Pereira, 2019.   145
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O regresso talvez signifique precisamente uma “viagem” de regresso a um 
outro tempo, que de algum modo persiste naquele espaço. Aproximamo-nos 
então de uma arquitectura que procura ocupar um território que tanto pode ser 
físico como intelectual8 uma vez que tem como intenção (re)conciliar ambos: o 
“território” real da casa de famílias — como apoio, circunstância —, com um espaço 
habitável imaginário em que “tudo é possível”. Dá-se início a uma “projecção” 
não como processo linear, da análise à síntese, mas como processo contínuo, aberto, 
complexo, e englobante9, pelo que se encara o projecto de arquitectura como 
instrumento para reler a realidade construída existente e através desta conseguir a 
unificação do espaço10.

Pretende-se (re)formular o espaço casa para que se assuma verdadeiramente 
como aquilo que actualmente já aparenta ser — a afirmação de uma comunidade; 
ainda que se pretenda manter, antes de mais e acima de tudo, aquilo que é a sua 
“significação”; pois tal como dito por Walter Benjamin, as horas que em si contêm 
a forma foram passadas na casa de sonho11. Os saberes trazidos de tempos de 
circum-navegação vêm agora contaminar aquilo que é o processo de desenho 
de um projecto para uma casa, no sentido de abrir horizontes em relação ao que 
poderia realmente ser, rumo a um processo de (re)descoberta daquilo que seria 
uma certa arbitrariedade imediatamente associada à refundamentação teórica do 
trabalho arquitectónico12, que por sua vez incita a vontade de experimentação 
quanto à materialização de novas ideias, conceitos e ainda modos de pensar. 

Os arquitectos são capazes de transformar uma imagem, uma figura, uma 
forma, em elemento arquitectónico e, em último término, num edifício. Tendo 
transmitido, com a ajuda de Vitrúvio, uma afirmação tão radical quanto 
esta, direi agora que, uma vez a arbitrariedade ter criado uma arquitectura, 
todo o interesse daqueles que construíram de acordo com este conceito tentam 
desculpar esse deslize: grande parte da história da arquitectura pode ser 
entendida como um esforço valioso que os arquitectos fazem para esquecer o 
significado do pecado original da arbitrariedade. A arbitrariedade introduzida 
no passado reivindica esquecimento, e toda a teoria da arquitectura procura 
justificar a forma através da racionalidade.13

10   [a propósito da Casa da Covilhã, de Fernando Távora] — in MENDES, Manuel, Sobre o projecto de arquite-
tura de Fernando Távora: “minha casa”. Porto : FIMS, 2015.   339
11   [...] Há muito tempo já que esquecemos o ritual segundo o qual foi construída a casa da nossa vida. [...] Quan-
tas coisas não foram sepultadas e sacrificadas sob fórmulas mágicas, que colecção de curiosidades mais horripilante não 
descobrimos lá em baixo, onde as mais fundas galerias são reservadas ao que há de mais banal na vida quotidiana! — in 
BENJAMIN, Walter, Imagens de Pensamento. Lisboa : Assírio e Alvim, 2004.   10
12  SOLÀ-MORALES, Ignasi; “Reconsideración del Movimiento Moderno”, Más allá del Posmoderno : crítica a la 
arquitectura reciente. Naucalpan : Editorial Gustavo Gili SL, 1984-1986.    84

13   MONEO, Rafael, Escritos y Conversaciones en el Perú. Lima : Pontificia Universidad Católica del Perú, 2009.   54  
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Afinal, poderão as expressões arquitectónicas sustentar a complexidade da 
vida quotidiana ao invés de se conformarem com as regras do convencionalismo?149  

A curiosidade pelos “irmãos e irmãs” — as casas “heterónimas” com que 
nos vamos deparando ao longo do tempo — vai-se assumindo como instrumento 
de estudo, para construir uma ideia de [condição de] casa. Talvez o projecto seja 
precisamente algo como uma “charneira” que vai buscar um [novo] “saber” — 
aplica-o e esboça uma forma —, de modo a haver sempre um questionamento 
em simultâneo, como que diálogo entre um “tipo” de informação que surge como 
novidade, e aquilo que seria tido como “conhecimento”, algo quase assertivo 
outrora adquirido. A partir desse mesmo diálogo — entre aquilo que pensamos 
ser uma casa, o que vemos como sendo uma casa, e talvez ainda um “sentido 
próprio” de casa — desenvolve-se um projecto sob a forma de visão15 [que] não irá 
tentar desenterrar o tesouro que nos pode permitir continuar interpretar16. Quiçá, 
seja algo como aquilo a que Rodrigo Silva atenta: é preciso sem cessar pensar um 
mundo que sai, ao mesmo tempo de maneira lenta e brutal, de todas as condições 
adquiridas de verdade, de sentido e valor17.  

[...] o intérprete, depois de ter surpreendido o carácter inacessível disso que quer 
compreender, e de se ter empenhado em procurar os seus familiares como um 
recurso que lhe permitisse aproximar da intimidade [de uma casa],[...] é levado 
a realizar o caminho inverso, quer dizer, esses familiares, os conceitos filosóficos 
[casas, habitares] não se sustentam a si próprios, no sentido da unidade que os 
liga uns aos outros, e necessitam daquilo que é mais enigmático e secreto para 
poderem continuar a subsistir, para não soçobrarem: as formas e as visões.18

Caimos numa reflexão que se debruça sobre a concepção material do feito 
arquitectónico, [e procuramos] teorizar tanto os instrumentos específicos do discurso 
arquitectónico como os métodos gerais, lógicos e racionais, que possam sustentar 
um exercício prático do trabalho de projectar a arquitectura19. 

A casa de famílias integrada num mundo ocidental — português nortenho e 
campesino — aparece com um certo estatismo que de repente se vê contaminado 

14   [...] A análise microscópica de uma fracção é insignificante contra a totalidade primitiva das interdependências 
sofisticadas. Haverá uma nova emergência da arquitectura no momento em que a cidade se torna numa casa, e simultaneamente 
nem uma cidade, nem uma casa. — in FUJIMOTO, Sou, Primitive Future. Tóquio : Lixil Publishing, 2008.   49
15      MOLDER, Maria Filomena, “O que é que a Louise Bourgeois sabe, que eu não sei?”, in Estéticas e Artes. Con-
trovérsias sobre o século XXI. Lisboa : Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2005.    227
16      idem.    227
17   SILVA, Rodrigo,  “Apresentação (elegia do comum)” in A República por vir, Lisboa : Fundação Calouste Gul-
benkian, 2011.   32
18      MOLDER, Maria Filomena, “O que é que a Louise Bourgeois sabe, que eu não sei?”, in Estéticas e Artes. Con-
trovérsias sobre o século XXI. Lisboa : Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2005.     227
19   SOLÀ-MORALES, Ignasi; “Reconsideración del Movimiento Moderno”, Más allá del Posmoderno : crítica a 
la arquitectura reciente. Naucalpan: Editorial Gustavo Gili SL, 1984-1986.    84
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por uma odisseia onde predominou a observação do “desconhecido”: casas que 
sugerem habitares — não imitações ou “tipos” de habitar — que levantam outras 
questões ou ainda que respondem de modo distinto a questões semelhantes — de 
individualidade e comunidade, de espaço de refúgio e sossego ou de serviço e estar 
—, ou que integram uma actualização ao lidar com o existente; vêm abrir horizontes, 
na medida em que mostram ser possível “fazer as coisas de outra maneira”. 

Pretende-se criar novos ambientes a partir daquilo que já existe, a partir 
de uma estratégia de pensamento que implica “trabalhar com as pessoas, com 
aquilo que existe e com toda a gente que lá está, naquele sítio, de modo a procurar 
fazer mais com menos20.10A casa em Niamey de Lacaton Vassal é exemplo de 
uma arquitectura de particular atenção ao que é realmente tido como essencial, 
uma vez composta por três coisas: tapetes de palha, para fornecer um abrigo; um 
recinto amuralhado; e o “hangar” para receber pessoas e olhar de e para fora21 e cuja 
construção se resumiu a plantar ramos na areia, dobrá-los para que formem uma 
cobertura, e revestir com alguma palha com o ar a passar pelo meio22. O mesmo 
acontece no Orfanato de Noomdo de Francis Kéré, ao imitar a composicão 
residencial das redondezas é disposto de uma forma similar a uma pequena aldeia 
aglomerada em volta de um espaço central23, de modo a criar muito claramente 
uma forte relação com a morfologia da aldeia em que a obra se insere. 

  O espaço é gerado por e para os habitantes, pelo que deve existir uma 
preocupação constante acerca do que a obra será capaz de transmitir: espaços 
intersticiais que, assim como os pátios, dilatam a transição entre o público e o 
privado, resultando numa sensação de segurança24. A circunstância — tudo o que 
representa e (a) compõe — recebe a tecnologia e um “modo de pensar” de um 
mundo que não aquele, que acabam por se encaixar como “simetria”. 

O mais grave de tudo isto é que no campo da habitação as ideias se tenham 
destruído face ao [campo] da técnica, muitas vezes superficial, e abandonado o da 
arquitectura.25

Através dos poemas, talvez mais do que através das recordações, atingimos a 
profundidade poética do espaço casa26— defende Bachelard —, o que se verifica 

20   Conferência (em vídeo) por Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, por Columbia GSAPP, publicada a 14 de 
Setembro de 2017, e consultada a 22 de Julho de 2019.

21   Memória descritiva do projecto, através de: https://www.lacatonvassal.com/index.php?idp=24#10    

22       Conferência (em vídeo) por Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, por Columbia GSAPP, publicada a 14 de 
Setembro de 2017, e consultada a 22 de Julho de 2019.

23   “Francis Kéré: Practical Aesthetics”, AV Monography nº201, 2018.  76 e 77
24     idem.  88

25   MONTEYS, Xavier, La habitación: Más allá de la sala de estar. Barcelona : Editorial Gustavo Gili SL, 2018.   22

26   BACHELARD, Gaston, The Poetics of Space. Nova Iorque : Penguin Books, 2014.   28 e 29
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essencialmente na estratégia de iniciação de um projecto, no modo de começar. 
Radíc recorre sistematicamente a outras “disciplinas” da arte — seja algo ilustrativo 
como a obra de Hockney27,11ou literário como a de Oscar Wilde28. Convertem-se 
rapidamente em referências “ideológicas e figurativas” que ajudam a (re)pensar 
e formular uma resposta ao desafio de construir uma interpretação pessoal que 
rodeie aquilo que poderia ser o “derradeiro espaço privado”, sob a forma de um 
refúgio. 

A fabulação como capacidade para atravessar os limites entre mundos diferentes, 
a possibilidade de sobreposição de estruturas convencionais sobre uma 
realidade complexa e aparentemente caótica ou, pelo contrário, a transposição 
de qualidades naturais observadas no mundo real a formas, narrações ou 
estructuras intelectuais, e a metamorfose como capacidade real de evolução 
material, de desenvolvimento e adaptação a condições novas e, em último lugar, 
a transformação como testemunho do passar do tempo, histórico ou pessoal.29

A “casa que respira” talvez possa igualmente partir de uma possível 
interpretação da força calma de Fernando Pessoa, como algo que apela 
indubitavelmente a um diálogo — [re]conciliação até — entre opostos; sejam 
estes conceitos, ideias, territórios, dando origem a um processo pelo qual as ideias 
e posições atribuídas positivamente [...] acabam por se converter numa referência 
não só teórica ou historiobiográfica, mas também num modelo figurativo para 
quem procura uma clarificação dos problemas do presente30.

Criemos a força calma. Temo-nos mostrado capazes de a ter em muita coisa. 
Mostremos que a sabemos ter em todas as coisas.31

Talvez esta ideia de casa possa remeter para um espaço que transporta essa 
mesma misteriosidade — que tanto pode ser isto como aquilo, que tanto pode 
ser uma  casa “real” como uma casa em projecção — como algo semiaberto que 
tanto pode enclausurar-se na sua totalidade como abrir-se de modo a convidar 
à entrada e simultaneamente permitir uma saída — uma concha vazia, como um 

27   O rapaz escondido num ovo [1969], O rapaz dentro de um peixe [1937], e a Princesa na sua torre [1969] são três 
obras de David Hockney utilizadas como ferramenta para construir o espaço que as envolve, levando a um processo 
teórico-prático em torno da arquitectura frágil e o espaço de refúgio — RADÍC, Smiljan, Bestiary. Tóquio : TOTO 
Publishing, 2016.  154
28   Radíc parte do conto O Gigante Egoísta para criar a sua própria “imagem espacial” a partir da questão de como 
seria o castelo do Gigante, resultando no Serpentine Pavilion 2014. “O meu jardim é o meu próprio jardim”, disse o 
Gigante; “qualquer um consegue entender isso, e eu não vou deixar ninguém brincar nele a não ser a mim próprio.” Então 
ele construiu uma parede alta em redor de todo o jardim, e colocou um aviso: INVASORES SERÃO CASTIGADOS. Ele 
era um Gigante muito egoísta. — in WILDE, Oscar, The Selfish Giant. Londres : Random House Children’s Publishers, 
2015.   14

29   LEYVA, Juan Luis Trillo de, Argumentos sobre la contiguidad en la arquitectura. Sevilha : IUCC, 2001.   21
30   SOLÀ-MORALES, Ignasi; “Reconsideración del Movimiento Moderno”, Más allá del Posmoderno : crítica 
a la arquitectura reciente. Naucalpan : Editorial Gustavo Gili SL, 1984-1986.    87
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ninho vazio, que convida sonhos de refúgio32 —,mas que de certo modo consiga 
manter uma forte identidade. É a “tradução espacial” da sensação de voltar a um 
território estável — de uma casa natal — sempre sinónimo de acolhimento, mas 
que é ainda sobretudo um “refúgio aberto”, no sentido de que quer ser vivido 
entre famílias e ter ainda a opção de maleabilidade para as diferentes ocasiões, 
“ordens” ou temporalidades que poderão surgir num outro tempo. Uma casa-
refúgio como um todo, no sentido de construção de um distanciamento temporal e 
espacial, teoricamente invulnerável, onde “suprimir a distância, mata”33,12que tanto 
pode ser força como calma, resultando num balanço entre dois extremos. 

As formas são, literalmente, aquilo que em filosofia se chama as condições de 
possibilidade (da existência) enquanto individuação singular num mundo — 
sem forma nada acede ao reconhecimento.34

Não se trata de produzir algo idealizado mas antes um vazio, num sentido 
de espaço aberto a um treino — inquietante e incessante — de expectativas sobre 
a multiplicidade de hipótese desse por vir. Ensaia-se uma hipótese capaz de servir 
como resposta face a esta particular circunstância, uma condição de possibilidade 
que assume absoluta e integralmente um carácter pessoal e de eterna indefinição. 
A questão será como traduzir em construção essa actualização — da vivência, da 
materialidade, da comunidade. Como actualizar, num sentido de (re)formular e 
(re)vitalizar aquilo que existe. Procuramos — nós, arquitectos “girinos” — uma 
finalidade para as coisas, por meio de um caderno de exploração; esboçamos 
formas possíveis, sabendo que este será um caminho que não aponta para algo 
específico ou concreto como resposta única, mas antes para uma possibilidade de 
forma, como algo por que se espera tropeçar no decurso de um processo criativo, 
num desenho inconsciente.

Surgem hipóteses no seguimento de uma testagem, que de repente se 
assumem como “objectos” sujeitos a crítica, na medida em que estão constante 
e invariavelmente sujeitos a algum tipo de (in)validação. Tanto poderão ser 
rapidamente descartados pelo instante de um esquisso ou levados ao confronto 

31   Bernando Soares, Livro do Desassossego. Vol.I. Fernando Pessoa. (Organização e fixação de inéditos de 
Teresa Sobral Cunha.) Coimbra: Presença, 1990.  147 — através de http://arquivopessoa.net/textos/1311

32   [...] acentuamos as dialéticas do grande e do pequeno, do oculto e do manifesto, do plácido e do ofensivo, do 
fraco e do vigoroso. Seguimos a imaginação na tarefa de engrandecimento até chegar a um ponto além da realidade. 
Para ultrapassar bem, é preciso primeiro aumentar. — in BACHELARD, Gaston, The Poetics of Space. Nova Iorque : 
Penguin Books, 2014.  125 e 127

33   [a propósito da obra Endless House de Frederick Kiesler, citando Rene Char] — in RADÍC, Smiljan, Cada 
tanto aparece un perro que habla y otros ensayos. Barcelona : Puente Editores, 2018.   87

34   [...] A ‘arte’, no seu sentido lato, seria aquilo que antes de mais trataria das ‘formas de apresentação do comum’. A 
sua premência é tanto mais vital quanto nós não temos uma forma dada para o ‘comum’, mas temos de a procurar e de a 
inventar, desfazendo as conformidades e os conformismos. — in SILVA, Rodrigo,  “Apresentação (elegia do comum)”, A 
República por vir, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.  30
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com “modelos usados como vozes” que ajudam a construir esta narrativa, a fim de 
efectivamente se obterem hipóteses de forma capazes de criar uma condição para 
esse encontro entre famílias se dar. Entra-se em algo como uma copiosa literatura 
crítica, [de onde é gerada uma] autocrítica deliberada35,13integrada num processo do 
projecto submetido a uma análise rigorosa para superar qualquer veleidade intuitiva 
na hora de produzir a forma arquitectónica36, através de um cruzamento entre aquelas 
que serão as “vozes” —própria(s) ou convocadas. Numa reconsideração e revisão 
teórica daquilo que são os “métodos” arquitectónicos, encontram-se dúvidas e 
hesitações que rodeiam aquilo que será efectivamente a (i)materialização de um 
espaço casa. 

Acontece às vezes pensar que é original, mas tem que ver com a memória, com 
uma coisa que leu antes ou que ouviu, e que não “digeriu” direito. [...] 
É uma coisa abstracta. São palavras, sons que vêm e não sabe de onde vêm. 
Vêm de outras pessoas, são coisas que viu ou que “roubou”... então não tem uma 
coisa muito directa37. 

A primeira “voz” com que este trabalho se inicia — de Fernando Távora — 
insiste nas “referências acumuladas” para, num “amanhã”, “as usar num projecto”; 
este é um exercício que se debruça num possível “amanhã”, num possível projecto. 
E são essas referências que dão início a uma certa acção “vaivém” (in)voluntária 
e (in)consciente, como uma coisa que [me] é acidental38. Como questiona Chico 
Buarque, eu fiz? Não sei se fui eu que fiz essa música. [...] Será que fui eu quem fez 
isso? [...] Há coisas na vida, há uma sombra, que mesmo que não queira encenar, 
não queira saber, mais adiante vai perceber que estão sabidas numa música. Fez 
uma música sem saber muito porquê.39 

35   Toda uma copiosa literatura crítica será gerada a partir desta autocrítica deliberada que os arquitectos mod-
ernos fazem da sua própria tradição de modo que a história mesma do Movimento Moderno será objecto de um debate 
implacável com base em novas hipóteses que reinterpretarão o seu último significado — in SOLÀ-MORALES, Ignasi, 
“Reconsideración del Movimiento Moderno”, Más allá del Posmoderno: crítica a la arquitectura reciente. Naucalpan : 
Editorial Gustavo Gili SL, 1984-1986.    84
36    idem.
37   [...] Não sou um “cover” de Tom ou Vinicius, por vezes penso que podia ser o Tom [...] tem um parentesco qualquer 
com alguma coisa do Tom [...] Mas ao aprender tanto com eles vou ser capaz de fazer uma coisa espontânea, e aquilo sem 
querer vai ecoar uma ideia musical, poética de Tom e Vinicius. — in “Chico: Artista Brasileiro” — documentário sobre [e 
entrevista a] Chico Buarque no canal Globo, assistido em 09/09/2019.
38, 39   in documentário sobre [e entrevista a] Chico Buarque no canal Globo, assistido em 09/09/2019.

projec tar   descor t inar  o  “problema-em-solução”



101

contaminação |  mult ipl ic idade,  evocação
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pendre” — umbrais (in)visíveis ora de um “fora”, ora de 
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Ao transcender as nossas memórias de todas as casas nas quais já encontrámos 
refúgio, acima e além de todas as casas em que já sonhámos ter vivido, podemos 
isolar uma essência íntima, concreta, que seria uma justificação do valor incomum 
de todas as nossas imagens de intimidade protegida?1

A casa pretende então ser (re)desenhada para criar e manter relações 
humanas e familiares2. Ainda que capaz de acolher mais do que um agregado, 
pretende nada mais senão convidar ao habitar entre as várias famílias — assim 
como a família compósita —, responsável por relacionar as partes entre si e pelo 
próprio encontro. Tende a aproximar-se, de certo modo, de algo como uma 
comunidade familiar, num sentido de afigura mediadora, que fazia com que um 
participasse no outro e com que um enriquecesse a existência do outro3.

A família compósita divide-se em cinco agregados que por si só são cinco 
famílias; estas serão núcleos responsáveis pela dinâmica do domínio comum da 
casa, e comportar-se-ão indubitavelmente como algo de igual importância — 
num sentido de que nenhum prevalece sobre o outro, daí a avó ser figura única 
geradora de uma possível “ordem” e que portanto deve aparecer como merecedora 
de uma casa autêntica4 inserida na casa de famílias — como um refúgio próprio 
dentro de um outro. 

A “casa que respira” traduz uma vontade de (re)conciliação entre aqueles 
que são os domínios do privado e do público — e consequentemente exterior 
e interior —, a fim de dialogar com uma variedade de dicotomias que poderão 
ajudar a desenhar uma “condição de casa” capaz de prolongar uma sensação de 
espaço em família e em comunidade — algo como um espaço “umbral”, com algo 
de “refúgio” mas também de algum carácter libertador — que motive ao encontro.

Ser uma parte não equivale a ser uma unidade. Se o todo desaparece, também as 
partes. Se uma parte desaparece, também o todo. Rede de um campo emergente.5

 

1   BACHELARD, Gaston, The Poetics of Space. Nova Iorque : Penguin Books, 2014.   25, 26

2   Devemos estimular o crescimento espiritual e o ‘desenho’ do homem como um todo [...] podemos dar à arquitectura 
o que realmente pode ser — uma ferramenta para melhorar o relacionamento humano — Jakob Bakema in PIZZA, 
Antonio, Coderch 1940-1964: en busca de un hogar. Barcelona : COAC, 2000.  125

3    SILVA, Rodrigo. “Apresentação (elegia do comum)” in A República por vir, Lisboa : Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2011.  12

4   SIZA, Álvaro, “Viver uma Casa”, Textos 01. Lisboa : Parceria A M Pereira, 2019.   95

5   FUJIMOTO, Sou, Primitive Future. Tóquio : Lixil Publishing, 2008. 62
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A especulação que rodeia a transformação da casa torna-se uma aventura6 na 
medida em que se procura construir como uma paisagem completa7. Esta é uma 
casa que em boa verdade poderia multiplicar-se noutras tantas num processo de 
“metamorfose” — num sentido de condição artística, como casas inseridas numa 
só casa, para famílias pertencentes a uma família — e núcleos de encontro dentro 
de um único espaço de encontro. Uma “constelação de famílias” acolhida por uma 
“constelação de casas”. 

Um fragmento do mundo é já todo o mundo. [A casa] reflecte-se em todos os 
seus fragmentos como um espelho partido; cada pedaço guarda a memória 
da sua função e empenha-se em ser o substituto da unidade original; cada 
fragmento continua empenhado em reproduzir o mundo8.

Procura-se sobretudo falar de problemas — para usar as palavras de Pablo 
Picasso —, [como] nada mais que exploração e experimentação [...] estou sempre a 
explorar, e toda esta procura segue um desdobramento lógico9. São reunidos modelos 
que sugerem — ou que ajudam a montar — algum tipo de resposta na medida 
em que são arquitectura de “informação”, “vozes” a partir das quais se retira um 
sentido de abertura, um sentido de porta, janela, árvore, pátio — e que ajuda a dar 
origem a variadas hipóteses de resposta ao [projecto do] problema que, por sua vez, 
vão nomeando uma série de intenções na procura de construir uma narrativa. São 
instrumento para a clarificação do projecto e simultaneamente procuram ajudar a 
dar corpo a uma certa “objectividade”.

As grandes realidades pertencem não a indivíduos isolados mas a uma 
comunidade constituída por passados, presentes e futuros.10

O tema do “espaço constelado” — por sua vez primeiramente introduzido por 
Ishigami — aparece aqui como possível gerador da proposta no sentido de procurar 
criar uma série de pontos de encontro que se assumem como pontos “estrelares” de 
uma constelação abstracta que compõe o espaço. Aparece, na verdade, como uma 
possível forma de “traduzir” uma comunidade familiar no espaço como “pontos” 
que variam de densidade e intensidade, como algo indefinido e ambíguo que quase 
resulta num tipo de abstracção acessível11. O próprio conjunto de pontos usufrui de 

6   SIZA, Álvaro, “Casa”. Textos 01. Lisboa : Parceria A M Pereira, 2019.   21

7   LEYVA, Juan Luis Trillo de, Argumentos sobre la contiguidad en la arquitectura. Sevilha : IUCC, 2001.   35

8   idem.

9   Eu nunca pintei um quadro como uma obra de arte. São todos de exploração. Estou sempre a explorar, e toda 
esta procura segue um desdobramento lógico — in DUCHTING, Hajo, Picasso. Londres : Prestel Publishing, 2013.    41

10   Fernando Távora — in MENDES, Manuel, Sobre o projecto de arquitetura de Fernando Távora: “minha casa”. 
Porto : FIMS, 2015.   [C3]_68 Prólogo_ “minha casa”_Palavra

11   ISHIGAMI, Junya, Small Images. Tóquio : TOTO, 2012.  23
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um conjunto de relações, do mesmo modo que as constelações são compostas por 
linhas que ligam os vários pontos, embora estas existam apenas num pensamento 
que os une — como as relações (in)visíveis12 ilustradas, por exemplo, por Álvaro 
Siza, através de uma “mesa (des)ordenada”. 

As linhas são uma [possível] representação de relações existentes entre os 
diferentes pontos, como vectores visuais que poderão ligar de algum modo uma 
série de momentos, ou ainda diferentes combinações de percursos — uma formação 
geométrica de linhas que ligam um grupo de estrelas particularmente brilhantes13 na 
qual os “pontos” responsáveis pelo encontro pudessem aparecer como pirilampos14 
que “voam” entre posições. Esta “constelação de família” é inequivocamente algo 
disperso e constantemente em movimento, pelo que o espaço nunca poderá ser 
“sólido”, tampouco estático. Voltemos então à ideia de “casa como museu”. 

[A casa] é uma entidade que tende a criar rotinas, tende a criar hábitos e, com 
esse procedimento, valoriza as melhores práticas, valoriza o saber fazer, valoriza 
tudo isso procurando evitar tudo o que seja o mal, a doença, o “páthos”, aquilo 
que a fractura, que a atravessa e sobre o qual se constrói.15 

A casa como receptáculo de práticas, de rotinas e costumes16, capaz de manter 
a própria “significação”, identidade ao longo de um cruzamento entre tempos e 
espaços; à semelhança de um museu, que acolhe constantemente a transformação 
como o radical de um imaginário e utópico — temporário ou permanente — 
inserido, inscrito na delicadeza da própria “história”. O museu acaba por acolher 
nómadas, sedentários, obras, objectos; pessoas. Talvez possamos até interpretá-lo 
como uma “entidade” que evoca a alma verdadeira e profunda de uma cultura 
primal do habitar17— como um fenómeno de apropriação constante por parte 
desses “objectos temporários”, dispostos de um modo ou de outro, seguindo uma 
ou outra lógica de organização e, acima de tudo, de percurso. Reinventa-se a 
partir do existente18, num sentido de uma actualização “circular” que pretende 
dar um novo uso a um invólucro que sempre terá [e será] espaço e tempo para 
transfiguração.

12   breve referência ao conceito de “arquitectura fraca” de Sou Fujimoto: defende não ser necessária uma regra 
óbvia estipulada — como o uso de grelha ou módulo — para que existam inúmeras relações entre corpos, apesar de menos 
visíveis ou evidentes — in FUJIMOTO, Sou, Primitive Future. Tóquio : Lixil Publishing, 2008.   9

13   ISHIGAMI, Junya, Small Images. Tóquio : TOTO, 2012.  23

14   Deverei ver as casas como pirilampos no vazio das colinas [...] — Hélène Morange in BACHELARD, Gas-
ton, The Poetics of Space. Nova Iorque : Penguin Books, 2014.   55

15   BRITO, Joaquim Pais de, Muitas coisas e um pássaro. Porto : Sextante Editora, 2017.    33 e 34

16   TEYSSOT, Georges, A teoria de arquitectura: doze ensaios. Lisboa : Edições 70, 2010.  24

17   O arquitecto dialogante e paciente com as descobertas [...] a tentar reviver o espírito atávico de algumas pedras 
carregadas de história e evocar a verdadeira e profunda alma de uma cultura primitiva de habitar (a propósito da casa 
pairal, em Espolla 1964) — in PIZZA, Antonio, Coderch 1940-1964: en busca de un hogar. Barcelona : COAC, 2000.  153

18   conferência (em vídeo) por Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, por Columbia GSAPP, publicada a 14 de 
Setembro de 2017, e consultada a 22 de Julho de 2019
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[91] A cobertura de um hostel — Cusco, Peru — é transformada numa [segunda] cozinha e 
zona de comer com vista panorâmica para o resto da cidade. As zonas comuns são duplicadas 
durante a época de verão, não só pelo facto de haver um maior número de pessoas alojadas, 
mas também para tirar proveito das condições climáticas. No inverno, a mobília é “escondida” 
num compartimento por debaixo das escadas, e apenas a cozinha no piso térreo é utilizada. 
Uma casa temporária adapta-se à variação de habitantes.

[90] Um aglomerado de construções em madeira — Sarayaku, Equador — é espaço para um 
viver-em-conjunto na região amazónica. Todo o espaço em redor é protegido e dominado por  
membros da comunidade indígena habitante, independentemente da faixa etária ou género. 
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Numa “primeira” visita 
à casa-de-família(s). 
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[Às casas, e aos museus,] a ambiguidade, as contradições, a perplexidade que 
os atravessa nunca os pode constituir como lugar de referência estável1.

Talvez esta impossibilidade de ser algo “estável” tenha que ver com uma 
estabilidade no sentido de permanência física, impermutável. E em boa verdade 
uma casa [autêntica] não poderá ser nunca impermutável, mas antes terá que 
suportar uma enorme variabilidade; será um corpo estável única e exclusivamente 
num sentido imaterial, ontológico, de um território então “estável por significação”. 

Como escrito por Fernando Távora: não é necessário renegar totalmente o 
passado para construir o presente2. Talvez a casa — não mais que o museu — 
persiga nada mais senão precisamente a criação de uma condição possível para 
essa ocupação cíclica — de carácter transformativo inato, inerente no espaço, sob 
a forma de “exteriorização” de uma visão esboçada incessantemente. 

Afinal, — e tendo em atenção os três “modelos” de espaço habitacional que 
definiram de algum modo cada uma das gerações —, a casa de famílias traduz uma 
casa particular ou será capaz de suportar “qualquer” tipo de casa? 

O que é que de facto permanece quando tudo se transforma? [E qual será] a 
dimensão e a expressão de permanência?3

O carácter de solidez e estabilidade talvez apareça apenas como algo que de 
facto permanece, como a significação da própria casa e os valores do habitar4 que 
têm vindo a ser gravados na casa — em todas as famílias de casa — ao longo dos 
tempos. Como escrito por Habraken, sobrevivem porque lhes são atribuídos certos 
valores5 — o que é interessante, a meu ver, é o modo como são efectivamente 
atribuídos. Regressar à casa natal seria não só um encontro entre uma comunidade, 
mas também um (re)torno aos valores do habitar outrora conhecidos. 

1   BRITO, Joaquim Pais de, Muitas coisas e um pássaro. Porto: Sextante Editora, 2017.    32

2   [a propósito da Casa da Foz] [...] entendemos que não era necessário renegar totalmente o passado para construir 
o presente, por Fernando Távora — in MENDES, Manuel, Sobre o projecto de arquitetura de Fernando Távora: “minha 
casa”. Porto : FIMS, 2015.   VII Casas

3   BRITO, Joaquim Pais de, Muitas coisas e um pássaro. Porto: Sextante Editora, 2017.   57

4   Os valores orientam a nossa vida, ajudam-nos a tomar posição, a preferir ou a preterir. O ser humano avalia em 
permanência o mundo circundante, faz juízos de valor. Os acontecimentos que testemunhamos, os seres que nos rodeiam 
e o nosso próprio habitar o mundo não nos são indiferente, possuem valor. Há coisas que são mais valiosas que outras. 
Há valores morais relativos às sociedades. — Maria Carlos Oliveira, na questão “O que é uma acção humana?”: texto 
explicativo cedido no âmbito da disciplina de Filosofia de 11ºano.

5   Habraken — in ANDEL, Frederique van, “From Dwelling to Dwelling: Radical Housing Transformations”. 
DASH, nº14. Roterdão: Naio10 Publishers.    10
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Afinal a cultura e os “sistemas de símbolos” que a constituem não são realidades 
escondidas mas que continuamente se manifestam no “fluxo da acção”, no 
domínio eminentemente público e observável da “lógica informal quotidiana”.6

A casa pretende responder a uma vontade de encontro entre indivíduo e 
comunidade, pessoas e famílias, e aqueles que são os símbolos da casa, de modo a 
ensaiar uma condição de espaço casa à imagem do homem — em que um espaço e 
tempo se fundem para um “habitar em comum”. Começa-se então por um estudo 
sobre aquilo que poderá, ou não, permanecer nesta “possibilidade de casa”, tanto 
a nível de “sistemas de símbolos”, como a nível morfológico, volumétrico. Talvez 
então este pensamento, de alguma hierarquização, devesse integrar algo como 
uma enumeração desses mesmos valores, à semelhança do método utilizado por 
Coderch que sempre procura o desenvolvimento de um mapa de expectativas7 ao 
qual o projecto deverá procurar responder. Mas como hierarquizar esses valores? 
O que manter? O que fará da casa, uma [continuidade de] casa? O que quero que 
seja como habitação? A casa de encontro será ocasional ou permanente? Ou poderá 
ser ambas? 

Imaginar significa recordar 
aquilo que a memória escreveu 

dentro de nós e pô-la em 
confronto com as exigências 
e as condições; mas também 

elevar as exigências e as 
condições ao nível da sua real 

complexidade, e por fim restituí-
-las na simplicidade oblíqua do 

projecto.8 

6   VERDE, Filipe, Explicação e Hermenêutica. Coimbra : Angelus Novus Editora, 2009.  71

7   Queriamos que a casa fosse o mais parecida connosco possível [...] sóbria, austera, prática [...] a cozinha há-de ser 
perfeita [...] Queria que a casa fosse também algo íntima [...] que a vida dentro dela não fosse uma exposição exterior [...] 
Os quartos podiam parecer células [...] Branca. As cores bonitas horrorizam-me. — in PIZZA, Antonio, Coderch 1940-
1964: en busca de un hogar. Barcelona : COAC, 2000.  143

8   Vittorio Gregotti — in SIZA, Álvaro, Imaginar a evidência. Lisboa : Edições 70, 2013.   10
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Dá-se início a um processo criativo incitado pelo magnetismo da força 
imaginativa que parece invadir a mente — ou ainda uma mesa de conversa —, 
como um momento mágico onde as imagens surgem9 que de repente quer dar 
origem a uma casa imaginária que parte de situações, expectativas e problemas 
reais, onde duas direcções de pensamento encontram-se em perfeita harmonia, 
encaixam-se, e alimentam-se, como por magia10. Num ápice surgem, do nada, do 
vazio, “momentos” incitadores daquilo que poderá ser uma resposta ao problema 
— ao “projecto-problema”  —, que por sua vez se multiplicará numa série de 
respostas ou até numa combinação das mesmas; aqui, joga-se com mais do 
que uma “hipótese de espaço casa”, pois nenhuma realidade admite apenas um 
retrato11. 

A casa não é uma máquina para viver. Não senhor! A casa é um refúgio espacial 
que deve ser recheado com a exuberância da vida que ainda temos que inventar.12 

E se pudesse ser ambos? Uma máquina e simultaneamente um refúgio? Não 
seria uma enclausura, tampouco seria um “desacolhimento”. Talvez esta ideia 
pudesse ter algo que ver, uma vez mais, com um espaço que se um comporte como 
uma “força calma”. Talvez a [ideia de] permanência pudesse ser considerada uma 
“força”, enquanto que um novo espaço [habitacional] manobrável pudesse ter mais 
que ver com algo de “calma”. A questão permanência/transformação parte de, e 
“desagua” para, uma outra — algo distinta mas intrinsecamente relacionada — de 
estadia/passagem, na medida em que o uso do próprio espaço — como o facto de 
que será ocupado de modo ocasional, ou não — estará intrinsecamente vinculado 
ao processo de transformação, assim como à própria morfologia da composição. 
Isto é, dado que a parcela pode ser lida como um todo composto por várias peças, há 
que ter em conta o facto de que apenas um primeiro piso é — ou está em condições 
de — ser utilizado; pelo que todas as outras “massas” situadas no piso térreo, na 
actualidade, não têm qualquer propósito. Num panorama em que o crescimento 
familiar é já bastante visível, a transformação da casa de família de famílias terá 
que apontar para um melhor aproveitamento do próprio território — fazer deste 
algo elástico, com o intuito de o preparar para uma eventual, e bastante provável, 
solicitação.

9   Inventar, assumir riscos, mudar. Inventar [...] as  ‘maison-fleurs’. [...] E então, o momento mágico onde as imagens 
se transformam, onde duas direcções de pensamento se encontram perfeitamente, encaixam-se, e alimentam-se como por 
magia. — in Anne Lacaton & Jean-Philippe Vassal, “ Il fera beau demain”, Catalogue de l’exposition “Il fera beau demain”, 
Série Manifeste. France : Institut Français d’Architecture, 1995.   4 e 5

10   idem.

11   VERDE, Filipe, Explicação e Hermenêutica. Coimbra : Angelus Novus Editora, 2009.  25

12    Frederick Kiesler — in RADÍC, Smiljan, Cada tanto aparece un perro que habla y otros ensayos. Barcelona 
: Puente Editores, 2018.   87
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Nada está mais próximo da Arquitectura do que a Literatura — e dela a Poesia. A 
regra adjacente é condição da liberdade. O rigor da palavra e da sua junção e da 
estrutura que geram determina a possibilidade de que sobrevivam. A luz que as 
rodeia e percorre tem um princípio e um fim indefiníveis, em lenta e imperceptível 
mutação13.

Actualmente, não se sente “força” ou “calma”, ou algo entre tais 
opostos; apenas um desconforto escuro e apertado (que se opõe a um jardim 
desaproveitado). Antes de mais e primeiro que tudo, o espaço terá que procurar 
algum tipo de libertação, e livrar-se daquilo que já mais requisita, para mais 
tarde ser possível “movê-lo”, a fim de (re)conciliar a “força” com a “calma”, a 
permanência e estabilidade com a representação e transição14.

13   SIZA, Álvaro, “Nada está mais próximo da Arquitectura do que...”, Textos 02. Lisboa : Parceria A M Pereira, 
2019. 29

14   URSPRUNG, Philip, Brechas y conexiones: ensayos sobre arquitectura, arte y economia. Barcelona : Puente 
editores, 2016.  18

projectar   descor t inar  o  “problema-em-solução”



115

Reconsideram-se os problemas 
de um espaço habitacional 
existente e encara-se a parcela 
com uma perspectiva de 
“investigar/estudar” onde actuar, 
como ou porquê. 

As peças são averiguadas sob 
o ponto de vista de procurar 
demolir, reconstruir, restaurar. 
Mantém-se, sobretudo, o foco no 
(re)aproveitamento do território.
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Mas então, como podemos definir o grau “certo” de transformação?15 O 
pensamento em redor de uma condição para um encontro — ou vários pontos 
“estrelares” — será tão importante quanto o de um quarto, do balcão da cozinha, 
ou da casa como um todo; algo semelhante ao que Fernando Távora assumia como 
sendo um pensamento “generalista”, segundo o qual defendia que “o desenho de 
uma colher deve ser tão importante quanto o de uma auto-estrada”16. A questão  
aqui será como “mexer”, “mover”, (re)formular um espaço habitacional, de 
modo a que seja possível respeitá-lo como o lar a que sempre pertenceu. [Como 
poderão rituais, hábitos, de um tempo actual — e de um futuro — tomar lugar 
numa casa concebida para uns outros, de há cerca de cem anos atrás?] Existe um 
sentido de essência que atravessa os tempos — como algo mais ontológico que 
metafísico — e que está constantemente em actualização. Esta casa pretende ser 
isso mesmo, quase como uma “tecnicização” do processo projectual, na medida 
em que o projecto aproxima-se uma tradução da actualização da casa no edifício. 

A arquitectura é uma modalidade de tempo, tempo coagulado17 que aparece 
traduzido num espaço casa sob aquilo que aparenta ser a história da evolução de 
habitares de uma família compósita. A casa de famílias de repente lembra uma 
construção individual e dinâmica no tempo e espaço, [como que] uma arquitectura 
autónoma e atemporal, que não se refere à ideia de unidade heideggeriana com o 
mundo, mas antes a uma forma moderna de viver, relativa e múltipla18. A mais 
ínfima alteração transformará a casa de algum modo; procura-se, no entanto, um 
caminho que apesar de direccionado para um futuro, tenha “diante um passado” 
— que não poderá, de maneira alguma, ser “contundido”.

[...] sei também 
que a praia ficará diferente se lhe roubar um grão de areia
eu sei 
que o mar não será o mesmo se eu lhe corar uma lágrima
eu sei
que o universo se altera quando respiro ou mesmo quando penso [...]19

15   Habraken — in ANDEL, Frederique van, “From Dwelling to Dwelling: Radical Housing Transformations”. 
DASH, nº14. Roterdão : Naio10 Publishers.   10

16   Desenhar é uma forma de conhecimento e de comunicação. A montanha ou a cadeira, a cidade ou a folha da 
árvore, conhecem-se com rigor pelo desenho. Só ele permite detectar a natureza, a estrutura, a alma das formas; só ele 
as comunica, interpretando-as, criticando-as tantas vezes com humor. / E é através dele, ainda, que nós Arquitectos, 
formalizamos e comunicamos a nossa concepção do mundo. / Louvor ao desenho, forma eterna e magnífica de entendimento 
entre os homens. — Fernando Távora, in MENDES, Manuel. Fernando Távora: “da organização do espaço”, “da harmonia 
do nosso espaço”, “da harmonia do espaço contemporâneo”. Porto : FIMS, 2013.   [C2]_3_Prólogo_”Minha Casa”_ Desenho

17   ESPUELAS, Fernando, Madre Materia. Madrid : Lampreave, 2009.   93

18   A propósito da Casa Amarela, proposta para o Concurso de Shinkenchiku deu-se em 1976 (por Alison e 
Peter Smithson). Tratava-se de um exercício de “resposta ao legado moderno do “período heróico” e ao espírito crítico da 
geração do pós-guerra”, assim como um desafio à correlação dos espaços públicos e privado — HEUVEL, Dirk van den; 
RISSELADA, Max, Alison y Peter Smithson: de la Casa del Futuro a la casa de hoy. Barcelona : Polígrafa, 2007.   237

19   Fernando Távora — in MENDES, Manuel, Sobre o projecto de arquitetura de Fernando Távora: “minha casa”. 
Porto : FIMS, 2015.   [B]_2
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Procura-se reinventar num sentido de “(re)programar”, de oferecer uma 
nova “ordem” espacial, como uma (re)formulação algo delicada sem querer ferir 
a pré-existência. Pretende-se dar especial atenção ao “carácter do lugar”, pelo 
que as alterações introduzidas na casa surgem pela necessidade de adaptação20. 
O ensaio que se debruça sobre a intervenção não se trata de uma distribuição 
funcional, mas o retomar de uma vivência de um tempo e de um espaço21.

20   MENDES, Manuel, Sobre o projecto de arquitetura de Fernando Távora: “minha casa”. Porto: FIMS, 2015.   338

21   Breve referência à sala de visitas da Casa da Covilhã, mantida com o seu propósito original: ‘de maior 
dimensão e que se define como um espaço de representação’ — idem.

 O piso térreo, espaço 
inutilizável e extremamente 

compacto, foi caindo em desuso 
ao longo dos tempos. 

Coloca-se a hipótese de abrir 
um pátio para resolver aquele 

que é o grande problema da 
escuridão no miolo da união dos 
três volumes, e estender o espaço 
habitacional até ao nível do chão. 
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Enquanto que o piso  térreo 
se transformaria em algo 
mais “movimentado”, de forte 
relação com o espaço exterior, 
o piso mais acima passa a ser 
responsável pela “metamorfose” 
de pequenos refúgios, assim 
como de pequenos encontros, 
precisamente com o intuito de 
não haver qualquer programa 
inteiramente fixo. 

De repente surge uma grande 
área pronta a ser explorada 
possivelmente como “zona 

comum”, na medida em que 
poderia vir a dar origem a 

algum tipo de [nova] “ordem” 
espacial. 
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Contudo, a hipótese do pátio é rapidamente descartada, pelo facto de, apesar 
de resolver parte dos problemas existentes — a luz, a falta de espaço (comum 
e privado) —, ao “estender” o espaço habitacional para o piso imediatamente 
abaixo, parece contribuir de algum modo para a sua compactação, pondo em 
causa a “elasticidade” espacial pretendida e consequentemente a capacidade de 
receber uma forma de habitar livre, sob a condição de um crescimento de [entre] 
famílias. 

O passo seguinte será essencialmente (re)focar no protagonismo que a 
liberdade de uso deverá assumir no espaço, assim como recuar até à “história” 
da casa — procurar um sentido de casa temporária, sazonal, permanente. Tentar 
compreender ao ponto de procurar engendrar uma forma de tornar possível 
integrar esses “tipos” de ocupação de modo a  que coexistam de alguma maneira, 
e ainda permitir que os próprios membros, indivíduos habitantes, os transfigurem 
consoante as vontades. Talvez a procura do elemento luz esteja mais próxima 
de um organismo que se prolonga pelo jardim, ao invés de um negativo que 
penetra a casa existente; talvez a falta de espaço para movimento — actividade, 
apropriação — esteja na possibilidade de “(des)fragmentar” a casa pelo próprio 
domínio familiar aparentemente “adormecido”— a parcela —, prescindindo das 
“peças” graníticas que entretanto também deixaram de responder a qualquer 
função.

Como um espaço e tempo que oscilam entre um extremo e outro — e 
simultaneamente atravessam uma esfera “mediadora” pronta a receber uma 
comunidade familiar —, a casa, na sua verdadeira essência, deverá comporta-se  
(ou recuperar o seu comportamento de) “cosmos”: uma unidade e simultaneamente 
um universo22. Sendo merecedora de uma imensidão confortável de “lugares” e 
variedade de circunstâncias, restaurar-se-ia o espaço como um “corpo de imagens”, 
e coincidentemente imagens dispersas — uma multiplicidade de condições que 
receberia uma “constelação” de famílias” —, capaz de albergar tanto uma estadia 
como uma passagem, uma permanência ou sazonalidade. 

Pretende-se [simular o] agir para melhoria, aquilo para que Fernando Távora 
atenta: [...] haverá que procurar-se o essencial desse passado que recordamos com 
saudade e tal essencial chama-se unidade, coesão, equilíbrio, integração [...] [para] 
encontrar aquelas que, contribuindo para valorizar aspectos positivos da circunstância 
pré-existente, possam criar uma nova e favorável circunstância, realizando assim obra 
de colaboração e de educação.23 

22   Uma casa cósmica imensa / é um potencial de todo o sonho de casas. /Ventos irradiam desde o centro /e as 
gaivotas voam a partir das janelas. / Uma casa... permite o poeta habitar /o universo, a sua casa. / ... o universo vem para  
habitar — in BACHELARD, Gaston, The Poetics of Space. Nova Iorque : Penguin Books, 2014.  xii

23   TÁVORA, Fernando, Da Organização do Espaço. Porto : FAUP Publicações, 2015.   67, 69
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Sob uma intenção de encarar a arquitectura como um poema24  no qual o 
essencial é utilizado para produzir o máximo de sentido25 possível, talvez o volume 
que acolheu o primeiro habitar pudesse integrar uma resposta ao elemento 
“força” por detrás da intenção de força calma — ou ainda um “caos organizado”. 
Talvez, dada a sua importância e significação, possa ser lido como uma casa — no 
sentido de “fragmento de casa” — que pode traduzir essencialmente a analogia do 
museu, como um invólucro, um “embrulho”, no qual o miolo parece ganhar uma 
outra vida, muito embora a sua aparência exterior — e tampouco o seu “carácter 
identitário” — não se alterem. 

A imponência de um volume de massa granítica pesada, e de forte relação 
com a praça central da aldeia, de repente serviria não só como peça que encerra 
a parcela ou um invólucro protector para acolher um novo habitar, mas também 
como aquilo de mais simbólico e até ontológico — a origem da família compósita. 
Manter aquilo que mais tem de humano poderia ser também, neste caso, manter 
aquilo que mais tem de “monumento” como também de significação e legado. 
Como Gaston Bachelard atenta: não se pode escrever a história do inconsciente 
humano sem escrever a história da casa26; e nada mais humano terá a casa de 
famílias senão a sua autenticidade e essência — a própria génese —, uma vez 
ser um cenário que talvez transmita algo mais imaterial do que material, onde 
sobretudo [seria] o humano desta arquitectura o que devia inspirar-nos uma 
resposta27. 

Este volume [“quadrado imperfeito”] talvez pudesse então servir como a 
realidade aqui necessária para revelar os sonhos28, no sentido de vir a ser ferramenta 
de apoio para produzir uma outra realidade — uma projecção que tome a primeira 
casa e o seu primeiro habitar como ponto de partida. Pelas palavras de Adolf 
Loos, a casa deve agradar a todos. À diferença da obra de arte, que não precisa de 
agradar a ninguém29, opondo-se à natureza mais “conservadora” da casa30.

24   [...] vemos a arquitectura como um poema no qual o mínimo de palavras produz um máximo de sentido, 
que por sua vez leva a uma certa beleza. Em arquitectura, os espaços são as palavras — Jean-Philippe Vassal, in 
conferência (em vídeo) por Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, por Columbia GSAPP, publicada a 14 de Setembro 
de 2017, e consultada a 22 de Julho de 2019.

25   idem.

26   Gaston Bachelard — in TEYSSOT, Georges, A teoria de arquitectura: doze ensaios. Lisboa : Edições 70, 2010.   107

27   LACATON, Anne; VASSAL, Jean-Philippe, Actitud. Barcelona : Editorial Gustavo Gili SL, 2017.  94 e 95

28   BACHELARD, Gaston, The Poetics of Space. Nova Iorque : Penguin Books, 2014.  44

29   Adolf Loos — in TEYSSOT, Georges, A teoria de arquitectura: doze ensaios. Lisboa : Edições 70, 2010.   121

30   in idem.
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Assumir o volume que desenha 
o gaveto como ponto de 
partida — e “protagonista” — 
faria “retroceder” o tempo (e 
espaço) pelo “descompôr” da 
composição, com o objectivo 
não só de se relacionar com a 
envolvente, como também de 
aproveitar e revitalizar a parcela 
na sua totalidade. 
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Deste modo, talvez a questão 
da “estadia passagem” possa 
[também] ser explorada através 
deste (re)desenho, como que 
uma projecção capaz de fazer 
dialogar aquilo que foi um 
passado longínquo com um 
tempo futuro — como algo 
capaz de se abrir ao que está 
ainda por vir. 

A casa é um dos maiores 
poderes de integração para 
os pensamentos, memórias e 
sonhos da humanidade [...] o 
passado, presente e futuro dão à 
casa diferentes dinamismos, que 
geralmente interferem, por vezes 
opondo-se, outras, estimulando-
se um ao outro.31

31   BACHELARD, Gaston, The Poetics of Space. Nova Iorque : Penguin Books, 2014.  28
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[93] A “casa-loja” — Buenos Aires, Argentina — é um espaço comercial, habitado como 
casa durante a noite. O portão fecha a loja cobrindo a “montra” por completo, e uma portela 
permite ainda o acesso à “casa”, por onde é possível ver, ouvir, actividade e movimento.  

[92] A tinta azul significa propriedade — em Chefchaouen, Marrocos. Aqui, todas as casas são 
pintadas dentro do mesmo “tom” de azul. A cor invade as paredes pela mão do próprio dono, 
independentemente de até onde esta poderá, ou não, chegar em altura. Cria-se uma (des)
ordem com base num certo método de apropriação — resistindo, ou não, a um “remate” do 
azul na cor original [quase complementar] — marcando, assim, uma passagem literal, física.
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A tarefa do arquitecto é proporcionar um regresso a casa construído para todos, 
conservar uma condição de pertença — daí, [fazer] evolver uma arquitectura de 
lugar — definido para cada ocasião subsequente, determinada ou espontânea.1

A concretização e criação de distintas atmosferas — ou de uma série de 
lugares reais, para pessoas e coisas reais2 — é aquilo que permitirá eventualmente 
revitalizar, actualizar, transformar o domínio da “família de famílias” e o espaço 
habitacional nele inserido. A meu ver, esta “insistência” em torno de o que poderão 
ser essas “atmosferas”, na medida em que poderão dar origem a uma colectânea 
de momentos apelativos ao encontro — consoante as distintas características e 
qualidades espaciais — poderá ser um meio para vir a materializar uma série de 
[potenciais] pontos de encontro; como que, em boa verdade, um só espaço em 
comunidade composto por vários níveis [e sentidos] de “abertura”, “privacidade” — 
ou até “íntimo!”. A casa como um espaço de certo modo “múltiplo”, que convidasse 
a um colectivo algures integrado entre um “público” de uma praça de central 
importância, e um “privado” num sentido de “refúgio”, ainda por vir, por descobrir; 
uma vez que o significado de cada lugar ‘entre’ articulado real é essencialmente 
um múltiplo [...] o nosso propósito é [criar] um significado múltiplo em equilíbrio. 
[...] Estará lá no corpo, nos membros e nas articulações daquilo que fizermos3. É 
necessário procurar introduzir essa materialidade no que acaba por tender para um 
pensamento que vive de um jogo entre “antónimos abstractos congelados”4.

Será que podemos interpretar aqui o colectivo como uma terceira “entidade”, 
fruto de duas primeiras? Estará o colectivo — ou a ideia de colectivo — entre o 
indivíduo e a comunidade? Isto é, aquilo que o indivíduo “recolhe” da comunidade, 
e o que a comunidade, como um todo, “obtém” do indivíduo? — será isso um possível 
sentido de colectivo? Será, possivelmente, como que uma ideia de intersubjectividade 
“múltipla”? Um colectivo que se desenlaçaria num acontecimento oscilante — tanto 
num interior como exterior —, num movimento disperso pela parcela cuja direcção 
fosse essencialmente decidida por comportamentos e desejos, rumo a atmosferas 
que idealmente pudessem ser “ajustadas” consoante cada ânsia de contacto com o 
espaço5.

1   EYCK, Aldo Van, Writtings: the child, the city and the artist - an essay on architecture, the in-between realm / ed. 
Vincent Ligtelijn, Francis Strauven, Amesterdão : Sun, 2008.   62

2        idem.   55

3   idem.   55

4   idem.   61

5   A colectividade é um lugar social que induz um comportamento prático através do qual o habitante se ajusta ao 
processo de reconhecimento, concedendo uma parte de si próprio à jurisdição do outro. — in CERTEAU, Michel, The 
Practice of Everyday Life. Minneapolis : University of Minnesota Press, 1998.   15

O volume que remata o 
íntimo da “casa autêntica” 

transformado num 
refúgio “aberto” — sendo 

transformado de algo 
individual para algo com 

algum sentido de colectivo.
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A atmosfera comunica com a nossa percepção emocional, isto é, a percepção 
que funciona de forma instintiva e que o ser humano possui para sobreviver. Há 
situações em que não podemos perder tempo a pensar se gostamos ou não de 
alguma coisa, se devemos ou não saltar ou fugir. Existe algo em nós que comunica 
imediatamente connosco. Compreensão imediata, ligação emocional imediata. É 
diferente daquele pensamento linear que também possuímos e que também amo, 
chegar de A a B racionalmente, obrigando-nos a pensar sobre tudo. A percepção 
emocional conhecemos [...] através da música. O primeiro andamento de Brahms, 
a entrada de violoncelo — e em dois segundos surge aquele sentimento!6

Talvez este regresso a casa já tenha algo de “lugar” e “ocasião”, e necessite apenas 
de uma “complementaridade”, e uma actualização como que um (re)compôr de 
uma sonata que atenta à criação de uma nova série de práticas, acções, movimentos 
— [...] a música deste compositor possui uma característica de nos tocar, de me tocar 
de imediato7. Talvez seja um fenómeno com algo de recíproco: um existente já com 
algum sentido de “lugar” e de “ocasião” que agora se sujeita à “magia do verdadeiro 
e do real”8, como que em busca de alguma complementaridade. E, uma vez mais, 
apelo à voz de Zumthor, como personagem com tanto de observador como de 
participativo: estes homens gostam de estar ali sentados. Pergunto-me, posso eu, como 
arquitecto, projectar essas atmosferas? E em caso afirmativo, como? E penso que sim, 
e depois penso que não. Penso que sim porque há coisas boas e menos boas.9 Ora, a 
casa de família de famílias é oportunidade para procurar responder a essa pergunta, 
tal como a muitas outras. Procuremos um pensamento, um fio conductor — que 
não precisa de ser linear e até se pode assumir como sendo uma “espiral”, ou um 
“emaranhado”— capaz de servir como “massa” para começar a moldar um sentido 
de “interioridade”, um percurso que nos leve até essas — potenciais, imaginárias ou 
não, com mais ou menos força, abertura ou aceleração — atmosferas. 

Entre terra e oceano [...] Não há desejo do mar pela terra, nem da terra pelo 
mar. Não há desejo pela alternativa — não há escapatória de um para o outro. Nós 
coincidimos com ambos, porque a coincidência entre eles somos nós10— escreve van 
Eyck. Nós somos aquilo que une bipolaridades, o que as faz colidir, o [corpo do] 
“diálogo”… Talvez possamos partir desse “nós” para criar uma multiplicidade de 
lugares.

6   ZUMTHOR, Peter, Atmosferas: entornos arquitectónicos, as coisas que me rodeiam. Barcelona : Editorial Gus-
tavo Gili, 2006.   13

7   idem.   21

8   idem.   19

9   idem.   19

10   EYCK, Aldo Van, Writtings: the child, the city and the artist - an essay on architecture, the in-between realm / 
ed. Vincent Ligtelijn, Francis Strauven, Amesterdão : Sun, 2008.   56
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Conceber a arquitectura a partir da ideia de habitar significa construir o espaço 
desde o interior, e não desde fora como acto exterior e distanciado. Esta inversão 
da mirada permite resistir à ideia de forma ou imagem. Construir desde o interior 
constitui uma intenção de precisão, atenção e leveza.1  

Nesta casa de famílias, o “conceber da arquitectura a partir do interior”, a 
partir de uma “ideia de habitar”, será nada mais que uma hierarquização de ideias 
que pretendem ajudar a montar uma possibilidade de habitar em conjunto. O 
percurso e o movimento começam a manifestar-se como uma “dupla protagonista” 
deste problema, dado serem responsáveis por levar ao encontro. Encenar um 
possível seguinte “modelo” desta casa para encontro entre famílias é exercitar uma 
reacção à prática da arquitectura, e ainda oportunidade de testar a casa como espaço 
capaz de remodelar os limites entre o privado e o público2, [através do] desenho de 
percursos em ziguezague, que produzem uma contraditória sensação de profundidade, 
decisiva na definição do ingresso3. A casa abre-se a vários “níveis” de privado, um 
espectro que se confronta com o público da praça e rua que a circundam — tem sido 
sempre tratada como o dentro, o privado, o encerrado. O fora da casa é o “mundo”, é da 
ordem do público, é o próprio fora.4 

Surge cada vez mais uma vontade de libertar o espaço, quase como um gesto 
de incentivo [e apelo] ao comum como “essência primitiva”. O espaço deverá ser 
capaz de acolher uma panóplia de possíveis mudanças que a família compósita 
poderá eventualmente sofrer — como um espaço-casa de alguma elasticidade 
que suporta assumidamente aquilo que seria o “jogar” com o espaço interior —, e 
portanto fazer com que responda às mais variadas necessidades por um processo 
de “moldagem interior”, no qual cada habitante é escultor. A casa como “escultura”, 
onde cada plano é transição para outro plano. Sobre eles passeia a luz. [...] a superfície 
da escultura não tem princípio nem fim, nem cabe numa folha de papel5. 

A partir do interior — ou a partir de dentro deste organismo, seja máquina, seja 
refúgio, força ou calma —, requere então um método de desenho, de projecto, que 
persegue uma intenção de libertação da ideia de forma / outra que não arquitectónica 

1   LACATON, Anne; VASSAL, Jean-Philippe, Actitud. Barcelona : Editorial Gustavo Gili SL, 2017.  94 e 95

2   (a propósito da obra de Aldo Rossi) in Herbert Muschamp, “Art/Architecture: A Message from a Poet of Public 
and Private Memory”, The New York Times, publicado dia 1 de Abril de 2001.

3   [a propósito da Piscina Municipal Leça da Palmeira] — SIZA, Álvaro, Imaginar a evidência. Lisboa : Edições 
70, 2013.   27

4   BRANDÃO, Ludmila de Lima, A Casa Subjetiva. São Paulo : Editora Perspetiva, 2002.   34

5   SIZA, Álvaro, “Nada está mais próximo da Arquitectura do que...”, Textos 02. Lisboa : Parceria A M Pereira, 
2019. 29
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ou derivada do seu contexto6, na procura de simplicidade e legibilidade. Aquilo a que 
Lacaton e Vassal apelam implica não só saber [como] conhecer uma circunstância 
para motivar a entrada nesse lugar, mas também (re)focar na “casa-habitação” que 
se procura obter. 

O encontro poderia dar-se [teoricamente] por toda a casa. Ao invés 
de desenhar um espaço estrictamente de uso comum e “forçar” um gesto de 
convocação, criar-se-ia um conjunto de condições para o comum se dar: construir 
para haver sítio para ilusão e actividade7. O que aqui se propõe, em boa verdade, 
seria algo como uma constelação viva, um organismo capaz de mudar a “posição” 
dos que seriam, então, pontos de encontro — como que uma constelação composta 
pela própria ocupação do espaço. Não obstante, o espaço habitacional teria que 
saber como responder a tais desejos e caprichos; tornar-se elástico, flexível, a fim 
de ser capaz de oferecer as mais variadas respostas.

Robinet pensa em ‘forma’ de 
dentro para fora. Para ele, a 
vida dá origem a formas, e é 
perfeitamente natural que a 
vida, sendo a causa das formas, 
crie formas vivas.8

6   Evitar as acumulações, procurar a simplicidade, / a legibilidade. Perseguir cada detalhe um pouco complicado / 
como a consequência de um erro de reflexão. / Libertar-se da ideia de forma / outra que não arquitectónica ou derivada do 
seu contexto. / Construir a partir do interior.  — in Anne Lacaton & Jean Philippe Vassal, “ Il fera beau demain”, Catalogue 
de l’exposition “Il fera beau demain”, Série Manifeste. France : Institut français d’architecture, 1995.  4 e 5

7   HEUVEL, Dirk van den; RISSELADA, Max, Alison y Peter Smithson: de la Casa del Futuro a la casa de hoy. 
Barcelona : Polígrafa, 2007.   237

8   BACHELARD, Gaston, The Poetics of Space. Nova Iorque : Penguin Books, 2014.   133

A ideia de constelação 
mantém-se, pelo que apesar de 
as áreas comuns se estenderem 

para o piso imediatamente 
abaixo, o encontro poderá 

dar-se também na zona dos 
quartos, sendo esta mesma 

também possivelmente 
transfigurada, pela “mão” dos 

habitantes. 
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Procuram-se “atmosferas” 
capazes de cativar a prática 
do comum, distribuídas ao 
longo daquele que seria um 
percurso instável composto 
por diferentes momentos de 
maior ou menor abertura, mais 
ou menos “recolhidos”, rumo 
ao que seria um [sentido de] 
“íntimo”. 
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A “elasticidade” de um espaço “entre quartos”, o redesenho dos quartos 
existentes e acréscimo de mais alguns, assim como a revitalização das zonas 
comuns, seriam ideias já capazes de transformar o interior desta casa “como 
encontrada” [e ainda] preservar ao máximo as suas qualidades específicas, ao realçá-
las com acrescentos ou modificações sensíveis9. Contudo, uma vez que o comum 
tomará lugar naquele que pretende ser um espaço algo “mediador”, considera-se 
uma hipótese de desenho de um privado — no sentido de um verdadeiro refúgio 
—, para “clarificar” uma aproximação ao que seria, então, um “domínio público” 
e um “domínio privado”, a fim de “mergulhar” no estudo que rodeia a hipótese de 
forma para o “comum”. 

A arquitectura tem que prolongar ‘o limite frágil’, persuadi-lo para que se 
transforme num limiar — um domínio intermediário articulado. A tarefa da  
arquitectura é fornecer esse domínio por meio de construção10.

A casa de famílias é casa de encontro, mas este não será o seu estado 
permanente — apenas temporário, ou ainda ocasional. Talvez o “privado” ajude 
a responder à questão de o que será, de facto, permanente — num sentido de 
ocupação, estadia; aquilo que estará permanentemente em uso será o espaço 
dedicado ao dono da casa — neste caso, à avó, que aqui será a personagem 
dominante a receber tamanho favoritismo. Ao clarificar aquilo que será de 
facto o privado no espaço casa — como algo inteiramente dedicado a quem 
preside a casa e que cuida desta máquina complicada11 no seu dia-a-dia — será 
efectivamente possível começar a esboçar uma “esfera do comum”. É necessário 
voltar a desmontar a “ordem distribuidora do “espaço-indivíduo” e “espaço-
comunidade”, fazer dispersar os quartos — dado que o intuito será não sentir 
a casa vazia num fim-de-semana de visita espontânea ou para quem a habita 
diariamente, mas para que seja capaz de albergar o maior dos encontros entre 
todas as famílias de família. Uma “força” capaz de suportar as várias famílias 
ocasionalmente, mas ainda “calma” na medida em que não deixa de ser refúgio 
na sua “forma permanente”.

9   HEUVEL, Dirk van den; RISSELADA, Max, Alison y Peter Smithson: de la Casa del Futuro a la casa de hoy. 
Barcelona : Polígrafa, 2007.   210

10   EYCK, Aldo Van, Writtings: the child, the city and the artist - an essay on architecture, the in-between realm / 
ed. Vincent Ligtelijn, Francis Strauven, Amesterdão : Sun, 2008.   55

11   A ideia que tenho de uma casa é a de uma máquina complicada, na qual em cada dia avaria alguma coisa 
(Texto nº45) — referência a La machine à habiter de Le Corbusier: [...] sempre presente em toda a obra de Álvaro Siza, 
a complementaridade [...] o cruzamento entre o trabalho da máquina e o trabalho do artesão. (ref. a Texto nº33)— in 
SIZA, Álvaro, (Prólogo) Textos 01. Lisboa : Parceria A M Pereira, 2019.   94 e 9
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[...] uma casa dentro de uma casa, 
uma coisa viva e palpável como a morada de um cego
tocando-nos levemente com receio de acordar-nos.12

A conversa sobre a “casa inscrita” tornou-se num pedido relativamente 
simples: “um lugar para ver as árvores, só um quarto”. Uma vez que a rotina 
é feita em grande maioria no exterior do espaço casa, por muito que encante 
“arranjar isto aqui e ali”, a casa “é só descanso”. Com um intuito de reduzir o novo 
ao mínimo13, este espaço aparece como a procura — sob a forma de desenho 
—, daquilo que seria um espaço mais privado, ou na verdade, íntimo; um novo 
lugar voltado para o arvoredo que ajuda a delimitar a parcela, não inteiramente 
encostado, mas o suficiente para dar origem a momentos de espaço livre no 
exterior — uns mais resguardados que outros. 

A casa inscrita unir-se-ia ao que fora outrora o espaço habitacional dos 
caseiros numa primeira geração — um volume entretanto “adormecido” —, 
através de um caminho que se enterra gradualmente e que pretende ser algo 
como uma dobradiça14 ; Procuram-se interpretações territoriais no reencontro da 
história com o presente15 à semelhança da Casa Alcino Cardoso de Álvaro Siza — 
que parte do existente para anunciar o novo, e que de algum modo acrescenta 
uma força “centrífuga” à composição., num contexto algo semelhante, pelo 
conhecido processo de gentrificação em curso, paralelo ao colapso da agricultura de 
minifundio16. 

12   PINA, Manuel António, Como se desenha uma casa. Porto : Assírio e Alvim, 2016.   29

13   TRIGUEIROS, Luiz, Álvaro Siza: 1954-1976. Lisboa : Blau, 1997.   139

14   [a propósito da Casa Alcino Cardoso, Moledo do Minho, 1971-73] A analogia da dobradiça é sugerida na ligação 
entre a ala triangular e as construções já existentes; nesta metáfora, o biombo curvilíneo da cozinha é o eixo hipotético deste 
projecto centrífugo. — idem.   140

15   idem.   139

16   idem.

Ao invés de uma porta “física”, 
ensaia-se antes um caminho 
algo “recolhido”, desencostado 
do limite da parcela, que 
acabaria por se assumir como 
uma “porta entreaberta”, 
rumo às novas “peças” da 
composição. 
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No entanto, aqui a sua 
pertinência é simular aquilo 

que poderia ser de mais 
privado na casa de família — 
o derradeiro privado — a fim 
de clarificar o que agora pode 

ser melhor esboçado uma 
vez estabelecidas as esferas 

do privado e público — o 
domínio do comum.  

O propósito da “casa 
inscrita” é nada mais senão 

representar uma possibilidade 
de isolamento, que em boa 

verdade poderia tomar as 
mais variadíssimas formas 

provenientes das mais 
originais ou peculiares 

geometrias. 
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O “refúgio”, rodeado de árvores e abraçado pelo limite da parcela, poderia 
vir a ser apenas uma “gaiola envidraçada”, semi-enterrada, que ocupa o lado 
mais a Sul da parcela — ainda que orientada a Sudeste para melhor conforto —, 
contrapondo-se ao “território” público mais a Norte. 

Ao aproximarmo-nos do limite da parcela mais a Norte a partir da praça 
— por sinal ambíguo ainda hoje —, e ao observarmos de perto o existente, 
apercebemo-nos de um espaço incessante e inquietante, de acolhimento e 
despedida; um momento composto por um lance de escadas e um vazio adjacente. 
O “domínio público” presume-se terminado, embora não tenha estado nunca 
encerrado por qualquer elemento delimitador. As escadas levam ao que seria uma 
loggia — mais usualmente reconhecido por “o alpendre”; na verdade qualquer 
um pode aceder, tendo sido apenas “privatizadas” pelo seu uso “corrente”. O que 
começou por ser essencialmente o acesso de trabalhadores e caseiros numa primeira 
geração — uma vez que a família teria um outro “alpendre” a partir da entrada Oeste 
—, transporta-se para a geração seguinte como um espaço acessível e unificador das 
três casas; um espaço de acesso e distribuição que se vai assumindo como de convívio 
entre irmãs.  Aquilo a que Michel Certeau chama noção dinâmica17 quando aborda 
a questão do domínio de um bairro a partir do pensamento de Lefebvre — o bairro 
é uma entrada e saída entre espaços qualificados e um espaço quantificado18 —, 
pode servir como modo de explicar o domínio daquele vazio que parece receber 
a praça e simultaneamente a casa, “no qual a relação espaço-tempo” é a mais 
favorável se atravessada a pé, uma sucessão de passos, um “passeio” que distingue 
um privado de um público. Acaba por se assumir como um espaço com algo  de 
“anónimo”, ou talvez pudesse ser apenas interpretado como um espaço “vizinho”, 
que não se assume como fragmento pertencente a um extremo ou outro. 

Como resultado do seu uso quotidiano, o bairro pode ser considerado a 
privatização progressiva de um espaço público. É um dispositivo prático cuja 
função é garantir a continuidade entre aquilo que é o mais íntimo (o espaço 
[mais] privado de uma habitação) e aquilo que seria um desconhecido (a 
totalidade de uma cidade, ou ainda, por extensão, do resto do mundo) [...] 
O bairro é o meio termo numa dialéctica existencial (a um nível pessoal) e 
social (a nível de um grupo de utilizadores), entre interior e exterior. É esta 
tensão entre estes dois termos, interior e exterior, que aos poucos torna-se 
uma continuação de um “dentro”, a apropriação do espaço toma lugar.19

17   CERTEAU, Michel, The Practice of Everyday Life. Minneapolis : University of Minnesota Press, 1998.   10 

18   Henri Lefebvre  — idem.  10

19   idem.   10 e 11
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Numa primeira abordagem, há uma ânsia em fazer “encerrar” de algum 
modo aquele anonimato — ou dissolvê-lo de algum modo —, com o intuito de dar 
início a um percurso [gradual] rumo a [uma busca de] um íntimo. Pensa-se num 
muro que faz com que o volume principal da casa se prolongue e aproxime de um 
[outro] limite do terreno, apesar de não se encerrar na totalidade. Dá notícia de 
que algo está a ser fechado, está a dar-se por “terminado” e anuncia que aí vem 
um “domínio” já com algum grau de privatização; curva-se para o seu interior, 
como que um gesto convidativo com a dimensão de uma porta inexistente, e dá 
“entrada” num primeiro instante, um breve espaço de diálogo entre “casas” — 
entre projecção e real —, onde aquilo que sobressalta continua a ser o chamado 
“alpendre”. Talvez possa ser esse mesmo o seu intuito: criar impulsivamente 
um “batimento” — um momento de pausa, onde já se sente ou é reconhecida 
a significação e evocação do edifício, o seu conteúdo, vida e época20. Talvez seja 
apenas uma [tentativa de] aproximação a um umbral — num sentido de domínio 
entre o privado e o público —, como se o prolongamento do público fosse ao 
encontro do privado, e pelo caminho se depare com uma série de instâncias, 
ambiências. Qualquer percurso iniciado desde o espaço público da praça em 
direcção ao espaço interior da casa é incitado por este primeiro momento que 
antecede a entrada física de um “verdadeiro umbral”.

A casa é o abrigo [...] 
Dentro somos independentes ou quase. Estamos 
protegidos da cidade e do mundo inteiro. [...] 
A coisa principal da casa é a porta, mais do 
que uma janela porque não tem peitoril: só um 
degrau de poucos centímetros para o mundo ou 
para fugir do mundo (sempre se pode fechar a 
porta ou não a abrir ou escancarar as folhas da 
porta). 
A casa é o eu de cada um. [...] 
A casa é eu e nós, conforme se queira. Sou dono 
da casa, sou dono do mundo, ou inquilino dos 
dois, o que é rigorosamente o mesmo e nada.21

20   LACATON, Anne; VASSAL, Jean Philippe Vassal, “Il fera beau demain”. Catalogue de l’exposition “Il fera 
beau demain”, Série Manifeste, France : Institut français d’architecture, 1995.  4

21   SIZA, Álvaro, “A Casa”, Textos 01. Lisboa : Parceria A.M. Pereira, 2019.   243 e 244.
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Um espaço constantemente “em 
alerta” pelo atravessamento, 
actividade, comportamento 

das pessoas, que motive uma 
decisão instantânea, intuitiva, 

que leve um indivíduo para 
um ou para outro “mundo”: 

rumo a um público — não tão 
“estrangeiro” assim —, ou rumo 

a um [sentido de] “íntimo” 
— ao miolo de uma casa (ou 
“museu”? ), seja um refúgio 

“esculpido”, um jardim ou pátio, 
um encontro.
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Contudo, o existente acaba por servir como “lição”, na medida em que, na 
verdade, o espaço não necessita de um limite físico para anunciar um domínio mais 
privado; de certo modo, encontra-se um equilíbrio entre a proximidade imposta 
pela configuração pública de lugares e a distância necessária para salvaguardar 
a vida privada22. O comum seria todo o percurso pela casa, inteiramente 
transformável, manipulável, ao longo de uma “esfera” que não corresponderia a 
um autêntico privado, mas na qual se sentisse que esta seria a direcção a perseguir 
— uma condição de pertença; uma esfera inserida no domínio familiar, como um 
espaço inteiramente “mediador”, distribuído gradualmente por “atmosferas” que 
permitem vaguear, descansar, ociar.

  O acto de criar um muro — muito embora inacabado — pode ajudar de 
facto a clarificar o limite da parcela, mas na verdade não se sabe dizer se aquele 
“vazio” que acompanha o lance de escadas pertence à propriedade. Talvez — e 
dado não haver documentação alguma que aprofunde este tema —, devamos 
assumir aquele “batimento” — que já lá está, embora talvez pouco “caracterizado” 
— possa continuar na sua ambiguidade (ou ainda contrariedade). Um “vazio” que 
deverá continuar a ser interpretado como um espaço “privatizado” pelo seu uso; 
como um tapete colocado à porta de um apartamento, num outro domínio mas 
de certo modo pertencente àquele que o antecede. Este espaço, hoje utilizado 
em grande parte para estacionar um dos carros, insere-se num território que já 
não pertence apenas aos proprietários daquele espaço habitacional, mas antes 
poderá servir para anunciar — e talvez até “personalizar” — uma entrada para 
um território familiar, como um [último] instante de aproximação antes de entrar 
no lar.  

22   CERTEAU, Michel, The Practice of Everyday Life. Minneapolis : University of Minnesota Press, 1998.   15
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[95] As casas apoiadas em “troncos” — perto de Paita, Peru — desafiam a ocupação do 
próprio piso térreo, pelo facto de o território se sobrepôr ao da praia. As “estacas” — que não 
servem de estrutura para a casa mas que pretendem abrandar a força de um mar invasivo —, 
contrapõem-se de certo modo à guarda que delimita algum tipo de “alpendre” imediatamente 
acima — espaço já tido como privado, de “ritmo” semelhante, mas domínio e ocupação 
completamente distinta.

[94] As casas de planta circular — Vale de la Luna, Chile — formam um aglomerado, de 
modo a sugerir algum tipo de comunidade; sem qualquer limite “muralhado”, deixa-se que 
o próprio domínio se desvaneça pelo deserto. A um “estrangeiro”, o espaço privado pode 
parecer “contido” no interior das casas. Porém, a disposição das mesmas pode sugerir que o 
espaço entre estas terá sido “privatizado” pelo seu uso.
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[A casa] dá ao homem que sonha “por trás da janela” [...] o sentido de um 
“exterior”, que se diferencia tanto mais do interior quanto maior for a intimidade 
da sua sala.1

 
O prolongamento do “umbral”, da sensação de que se está entre algo, faz 

parte da construção de uma esfera que se desvanece para dar entrada numa outra, 
de modo a que o próprio percurso pareça “perseguir” uma noção, ou até forma, de 
íntimo. Mas o que vai ser afinal esse íntimo? O íntimo é algo de máximo conforto, 
ligado a uma ideia de refúgio — ou de “concha” —, à qual uma casa “autêntica” 
terá que se aproximar; pelas palavras de Walter Benjamin, a forma originária de 
habitar é viver não numa casa, mas numa casca que, como tal, traz a marca do seu 
habitante. A habitação acaba por se tornar uma casa2. 

O percurso de um espaço habitacional — integrado no que seria a casa —, 
teria que ser feito invariavelmente rumo a esse íntimo. Esta procura do íntimo — 
ou ainda, de como lhe dar um “corpo” —, prolongar-se-á não apenas ao longo 
deste “movimento [ondular] projectual” como obstáculo único e aparentemente 
momentâneo, mas antes ao longo de um movimento de projecto como um todo 
inteiramente pessoal pela própria continuação daquilo que será a obra.

Será talvez preciso arranjar a ideia de um instrumento de precisão, materialmente 
vendo essa ideia, para poder proceder a uma rigorosa análise íntima. E 
naturalmente será necessário reduzir também o espírito a uma espécie de matéria 
real com uma espécie de espaço em que existe.3

Pensemos no “umbral” como um primeiro momento em que é materializado 
um sentido de íntimo, de acolhimento; talvez seja necessário desmaterializar, 
decompôr— um sentido de porta, janela — para um entendimento mais próximo, 
prévio a uma materialização própria. Entre os “elementos” capazes da construção 
de um limite, e portanto de uma forma de casa — como um tecto, um chão, 
uma cobertura, uma parede; foquemo-nos naqueles mais próximos a uma escala 
humana, que supõem ou motivam um atravessamento — físico, literal, ou visual.

1   TEYSSOT, Georges, A teoria de arquitectura: doze ensaios. Lisboa : Edições 70, 2010.  107

2   Walter Benjamin — in idem.   107

3   Livro do Desassossego por Bernardo Soares. Vol.I. Fernando Pessoa. (Recolha e transcrição dos textos de 
Maria Aliete Galhoz e Teresa Sobral Cunha. Prefácio e Organização de Jacinto do Prado Coelho.) Lisboa: Ática, 1982: 
33 — através de http://arquivopessoa.net/textos/3663
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Quando numa parede vertical abro uma porta para através dela poder passar, 
coloco outra parede paralela à primeira e, depois, coloco duas paredes normais 
de dimensão igual às duas primeiramente colocadas, formando um quadrado 
em planta, e, para que não chova ou o sol não penetre, coloquemos um tampo 
superior de forma quadrada; ou, ainda, coloquemos sobre o pavimento do 
quadrado uma superfície que me abstenha do contacto com o solo; ou, ainda, 
abra um buraco numa das paredes verticais e coloque caixilhos de madeira 
nos mesmos vãos da janela e da porta, que podem, assim, ser abertos ou 
fechados, eis-me em presença de uma peça quadrada, com porta e janela, 
onde não chove de cima para baixo, o sol não perturba e eu possa viver, assim, 
uma vida...4

O percurso até, e dentro de, uma “peça quadrada” poderia ser abordado como 
um espaço-tempo quase dividido ao instante, à “imagem” — desde caminhar, a 
fazer uma pausa, a mudar de direcção, olhar através de uma janela, espreitar o 
que estará para lá da porta, subir um par de escadas, descer uma rampa subtil, 
ser “estrangulado” por um corredor, desaguar num espaço exterior. O umbral 
de uma porta na realidade poderia igualmente desfazer-se em múltiplas “peças 
de realidade”5; imagens em sequência que vão desvelando o que aí vem. Aliás, a 
simples marcação de um desnível, como um patamar, distrai um “passeante” por 
um breve instante, obrigando-o a desviar o olhar para o chão de tal modo que 
uma vez já olhando em diante, um fragmento do interior já aparece como sendo 
outra surpresa. No projecto Elements (OMA), discute-se a existência de uma 
sequência de pelo menos vinte “sub-decisões” instantâneas6, envolvidas na tarefa de 
atravessamento de uma porta. 

Pois aqui a imaginação não age apenas sobre dimensões geométricas, mas também 
sobre elementos de poder e velocidade — não só como um espaço ampliado, mas 
mais num [andamento] ‘allegro’.7

4   TÁVORA, Fernando, “Pedem-me algumas palavras sobre este conjunto de desenhos”, in Desenho projecto 
de Desenho (Comiss.: A.Carneiro, J.Moreno). Lisboa : IAC, 2002 — texto cedido pelo Professor Manuel Mendes no 
âmbito da Unidade Curricular de Teoria 2, em 2015.

5   Cada imagem transforma-se, segundo Godard, numa peça de realidade sublime, ao compôr — devido ao efeito 
de sequencialidade e montagem — uma imagem algo complexa através da representação do movimento — in FERREI-
RA, Francisco “Lost in translation — reality as fake, image as reality”. JACK (Journal on Architecture and Cinema) 
nº2. AMDJAC 2018.   6 e 7

6   Elements of architecture 14 : international architecture, la Biennale di Venezia / Rem Koolhas, James West-
cott...[et al.]. Veneza : Marsilio, 2014. Vol V: Door.    9

7   BACHELARD, Gaston, The Poetics of Space. Nova Iorque : Penguin Books, 2014.   130
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Porque entrar e sair nunca são imagens simétricas8 — um apontamento que 
revela o interior por um breve instante para quem entra e um último olhar sobre 
a casa como despedida para quem caminha no sentido inverso —, existe uma 
vontade de insistir numa passagem gradual em ambos as direcções, quer seja 
rumo a um íntimo [desconhecido] dedicado às práticas de um quotidiano (ou de 
vários quotidianos que um transporta para a casa de famílias), quer seja rumo a 
um “estrangeiro”, (re)conhecido pela (des)ordem natural, paisagens conhecidas 
entretanto alteradas e vizinhos “contíguos”. O acto de atravessamento parece 
de repente exigir um “ideal de velocidade”9, influenciando a mais minuciosa 
configuração e desenho do espaço dividido em instantes, inclusive um último 
exterior e um primeiro interior, dado que talvez a maior realidade de uma porta 
seja o cenário para um maravilhoso gesto humano: entrada e saída consciente10.

Um primeiro instante já acolhe as personagens e comporta-se como 
interior, mas talvez fisicamente possa anteceder a porta e pertencer ainda à 
“esfera” exterior. Seria um último momento em que habita este exterior, como se 
a domesticá-lo11; uma despedida provisória que antecede a revelação do interior 
da casa. Pode tender talvez para o conceito de estância, como um espaço de pausa 
— seja pelo patamar, ou um simples tapete onde se limpam os sapatos, embora 
muitas vezes apenas por cortesia —, que poderia ser então um ponto de encontro, 
num sentido de fim de percurso e início de um outro, sem qualquer carácter de 
permanência, integrante de uma constelação que viria desenlaçar-se ao longo de 
toda a parcela e que sobretudo não retiraria qualquer mistério ao “miolo” da casa 
— às profundezas do interior. E, talvez num primeiro passo — após a travessia 
de um umbral e penetrando no interior da casa — esteja um instante, semelhante 
embora oposto, onde se largam os casacos e as botas de inverno, mas igualmente 
oportunidade para um primeiro cumprimento à casa, e a um outro. 

O espaço é relações. [...] A distância afirma os degraus de interacções entre pessoas 
e objectos; portanto, as profundas expressões espaciais de potenciais expansões 
foram enriquecidas por diversas qualidades de graduações e entonações.12

8   idem.   128

9   [...] lidar com o ‘entre’ é um ideal de velocidade, e graças a um tipo de aceleração do impulso vital imaginado, a 
criatura que emerge desde o solo imediatamente assume a sua fisionomia. — in BACHELARD, Gaston. The Poetics of 
Space. Nova Iorque, Penguin Books, 2014.   131

10   EYCK, Aldo Van, Writtings: the child, the city and the artist - an essay on architecture, the in-between realm / 
ed. Vincent Ligtelijn, Francis Strauven, Amesterdão: Sun, 2008.   62

11   Trata-se de aproveitar as condições externas, domesticá-las, manobrá-las e transformá-las. É o contrário de um 
ambiente que se isola e que se defende do exterior. — in LACATON, Anne; VASSAL, Jean-Philippe. Actitud. Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili SL, 2017.  30

12   FUJIMOTO, Sou, Primitive Future. Tóquio: Lixil Publishing, 2008. 32

projectar   descor t inar  o  “problema-em-solução”



147

Averiguam-se os “tipos” de porta possíveis para um, este “futuro”, espaço 
habitacional, já no desenrolar de um interior. Por exemplo, uma porta existente 
“convertida em janela” no piso térreo — que, apesar de impedir qualquer 
atravessamento para a rua ou praça, estabeleceria uma relação transparente, 
visual; uma passagem paradoxal, encerrada mas sempre aberta13. Uma vez hoje 
essa relação ser obstruída por um corpo opaco, caído em desuso e que guarda 
uma “loja” vazia, a janela apareceria como uma resposta inesperada, imprevista, 
capaz de pela primeira vez estabelecer uma relação entre aquele espaço e as 
“histórias” que vão surgindo num exterior — como desafio ao que seria previsível 
encontrar num outro lado14. Deverá, no entanto, esta janela abrir? Talvez não ao 
ponto de permitir uma passagem… Mas para se sentir o ar exterior, o ruído, a 
conversa, o cheiro a lenha, a primavera?

O dinamismo destas figuras extravagantes reside no facto de que ganham vida 
na dialéctica do que está oculto e do que é manifesto.15

Já num possível miolo, surgem portas escondidas pela espessura de uma 
parede que acolhe uma série de armários embutidos, “camufladas”. Ou ainda, 
uma porta ocultada por uma cortina que revela uma travessia repentina a um 
outro “mundo” de surpresas16 — rumo a um espaço de brincadeira, ou que faça 

13   sobre a obra Unexpected Answer (1933), de Rene Magritte — in Elements of architecture 14 : international 
architecture, la Biennale di Venezia / Rem Koolhas, James Westcott...[et al.]. Venezia: Marsilio, 2014. Vol V: Door.    25

14   O resultado de usar os pontos de entrada previsíveis que as passagens e portas providenciam e as respostas 
esperadas que estes contêm [leitura e interpretação da obra de Magritte “The Unexpected Answer”] — através de  
http://www.mattesonart.com/Blog/ViewPost.aspx?pageid=1&ItemID=49&mid=1

15   BACHELARD, Gaston, The Poetics of Space. Nova Iorque : Penguin Books, 2014.   131

16   [...] depara-se com uma cortina que não havia reparado antes, e atrás havia uma pequena porta com cerca de 
quinze centímetros de altura; experimentou a pequena chave de ouro na fechadura e, para sua grande alegria, encaixou! 
Alice abriu a porta e descobriu que levava a uma pequena passagem, não muito maior que o buraco de um rato: ajoelha-
-se e olha ao longo da passagem, para o jardim mais bonito alguma vez visto. — in Lewis Carroll, Alice’s Adventures in 
Wonderland (1865, p.165) — in Elements of architecture 14 : international architecture, la Biennale di Venezia / Rem 
Koolhas, James Westcott...[et al.]. Venezia : Marsilio, 2014. Vol V: Door.    24
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aparecer uma passagem latente para um canto que desagua no exterior. Quiçá, 
num caso um pouco distinto, possa existir uma série de painéis desdobráveis, que 
por vezes se podem assumir como paredes (permitindo ou não uma passagem)  
ou como um vazio que transforme dois (ou três) momentos num só. Deste modo, 
ajudariam a articular o espaço tridimensional e a criar uma sensação de infinitude 
[...] como uma impressão de um espaço variável17 — um pensamento capaz de 
desenrolar uma hipótese de casa sazonal, temporária, permanente.

[...] Teoricamente, as janelas funcionam como aberturas para o interior, ao 
permitir acesso visual a cenas de actividade humana. No entanto antes de 
qualquer tipo de ocupação, existem como puro potencial, interrupções que 
transformam uma parede nua em algo que sugere habitação.18 

Na procura de uma voz orientadora/dinamizadora no que diz respeito a um 
sentido de janela, encontra-se o carácter mais diferenciado que o elemento pode 
eventualmente assumir como “dispositivo” resultante daquilo que se pensa que irá 
ocupar no seu interior, como acontecimento. A “dupla” de janelas na Casa Alves 
Costa de Álvaro Siza (Moledo do Minho, 1969-71) — uma descaída em relação à 
outra num momento de torção da própria “casa-organismo” —, não só traz a luz 
de modo a alterar a percepção do interior, como introduz modos de ocupar os 
espaços. A primeira seria a galeria de acesso aos quartos, e portanto um espaço 
talvez mais circulatório e acelerado, que convoca uma janela ligeiramente elevada 
em relação à da sala comum, como sendo esta uma zona que tende para uma 
certa “descompressão”, onde um é convidado à “pausa”. Será esta questão aquilo 
que [se] retomará constantemente — ao longo de uma insistência nos processos 
de problemas “em descoberta”—, a ideia de construir a partir do interior, de uma 
ideia de habitar?

Se atentarmos agora na Casa Ribeiro da Silva de Fernando Távora (Ofir, 
1957), o vão desenhado na cozinha torna-a mais próxima da sala a todos os 
níveis; cozinhar deixa de ser uma prática isolada, mas antes comunicativa, através 
de um buraco, um negativo. A janela deixa de ser como um “olhar” sobre o que 
seria intocável, mas antes permite ouvir, sentir, participar num acontecimento de 
um espaço imediatamente adjacente, o que resulta de certo modo na unificação 
de ambos e daqueles que os habitam.

Na casa de famílias, numa mistura de quotidianos diversificados, as refeições 
tornam-se algo mais variado e participativo do que fora noutros tempos; a começar 
pelo início do dia, em que cada um desperta de acordo com o seu “fuso horário”. 

17   Arata Isozaki — idem.    78

18   Elements of architecture 14 : international architecture, la Biennale di Venezia / Rem Koolhas, James West-
cott...[et al.]. Venezia: Marsilio, 2014. Vol VI: Window.    64
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[96] Uma das janelas fixas da cozinha actual 
[mais usada]. Beselga
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Mas mesmo num “tempo conjunto”, nomeadamente ao almoço — que tende 
sempre a prolongar-se até pelo menos a meio da tarde —, assume-se mais do 
que um “chef ”, quanto mais não seja pela diversidade de preferências, (des)
gostos, idades, ou ainda pela multiplicidade de ingredientes que por vezes existe. 
Há quem prepare comida para os mais pequenos, vegetarianos que assumem o 
controlo para um prato alternativo, ou por vezes uma ou outra tomada de posição 
por parte da avó, dando-se ao trabalho de fazer dois pratos para agradar o mais 
possível. Há quem se dedique inteiramente à abundante variedade de sobremesas, 
ou ainda os “faz-tudo” que entram pontualmente. Apesar de persistir algum 
sentido de tradição — como as castanhas assadas, míscaros na brasa, o preparado 
da marmelada ou doce de abóbora que perfumam a casa de tal modo que quase 
assinalam uma época do ano —, a própria combinação de pratos tem vindo a ser 
algo a alterar-se nos últimos anos, dado por vezes juntarem-se de quinze a vinte 
pessoas em redor de uma mesa. A cozinha assume-se como um espaço comum, 
pelo facto de não haver tarefas fixas ou um protagonista, mas antes ser um espaço 
livre e convidativo onde ninguém se sentiria isolado; deveria, portanto, alargar, 
libertar-se de modo a permitir as mais variadas acções e grupos de cozinheiros. Isto 
é, quanto maior, mais diluída, a sua relação com o espaço adjacente e envolvente, 
mais forte será a relação entre os fragmentos de famílias que o ocupam. 

Aqui, a ordem é a aproximação dos opostos19. A “ordem” (num sentido de 
uma intenção com algo de “disciplinar”), de “fuga” às bipolaridades, pode vir a ser 
algo que apela à transformação das margens dos pólos de modo a permitir que o 
centro seja “contaminado”. A janela aparece como um elemento de proximidade 
ao permitir a participação no acontecimento a partir de ambos os espaços 
— como na obra de Távora —, ou ainda a travessia das louças; dois distintos 
“interiores” cruzam-se, unem-se ainda que separados. Dado haver uma vontade 
de (re)estabelecer a relação com o espaço exterior — absolutamente determinante 
na “descompactação” do espaço-parcela —, quiçá, um interior e exterior possam 
dialogar de modo semelhante, através da criação, abertura, de um vazio. Um 
vazio capaz de se assumir como a extensão de [um] interior e enunciado de [um] 
exterior, onde a aproximação dos opostos é nada mais senão uma outra leitura 
de um umbral, como ideal habitável — não só um “olhar” de uma atmosfera 
para outra, mas também um “reflexo” de um próprio instante deixado para trás; 
um fragmento de espaço habitacional como um terceiro lugar onde se vê e sente 
ambos os extremos. Este, então, já seria um outro sentido de íntimo.

19   Não quer dizer que muito fique de um primeiro esquisso. Mas tudo começa. Um sítio vale pelo que é, e pelo que pode 
ou deseja ser — coisas talvez opostas, mas nunca sem relação. Muito antes do que desenhei (muito do que outros desenharam) 
flutua no interior do primeiro esquisso. Sem ordem.Tanto que pouco aparece do sítio que tudo invoca. Nenhum sítio é deserto. 
Posso sempre ser um dos habitantes. A ordem é a aproximação dos opostos. — in SIZA, Álvaro, “Oito Pontos”, Textos 01. 
Lisboa : Parceria A. M. Pereira, 2019.   22
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[98] A luz zenital — deserto do Atacama, Chile — presente numa das grutas é, pessoalmente, 
aquilo que mais se aproxima de uma tradução da ideia — ou talvez sentido de — umbral, 
pelo “transporte” bidireccional — de um “escuro” para um “claro”, de um “arenoso” para um 
“rochoso”, de um “fora” para um “dentro” — tão inato e primoroso.

[97] O vazio que desenha os vãos — Macchu Pichu, Peru — é o mesmo para enquadrar 
momentos de paisagem — em que o exterior é “convidado” para dentro do espaço casa —, 
decorativos — onde o vão emoldura qualquer que fosse o objecto em disposição —, ou de  
passagem. As montanhas de repente estão em confronto com esculturas do vão adjacente, 
ao mesmo tempo que as portas enquadram um próximo momento pertencente ao mesmo 
espaço habitacional.







Com o trabalho de Alison 
Smithson — “Small Pleasures of 
Life” — como ponto de partida, 
procura-se “ilustrar” de algum 
modo aquilo que seriam “peças 
de realidade”.

O exercício acaba por 
se assumir como algo 
hierarquizador, um “mapa 
de expectativas” que explora 
intenções de uma forma de 
habitar e procura incitar 
modos de materializar a 
relação entre exterior e 
interior.

projectar   descor t inar  o  “problema-em-solução”

153 154



155

A intersecção entre o interior e o exterior pode converter-se num espaço 
permeável, de intercâmbio e de invenção [...] com o intuito de construir as 
condições propícias para novas experiências. É uma tentativa de habitar o ar 
e a luz.1

Um limiar deve ser cuidadosamente distinguido de um limite2 — afirma 
Walter Benjamin. Um limiar tem a possibilidade de vir a ser transformado em 
lugar [e ocasião]; ainda que um limite possa ser interpretado como um “limiar 
ínfimo”, pelo que também “ocupa espaço”, como tudo aquilo que nos rodeia, 
apenas não habitável. O particular interesse na ideia de “limiar” aqui é duplamente 
enfatizado, pelo que batalha com duas entidades duplas — público/privado, 
exterior/interior. Mas dado que ambas perseguem aquilo que será um sentido 
de íntimo, poderá este estar precisamente num possível “diálogo” entre ambas 
as entidades? Como se,algo pertencente a uma [vaga] “esfera”, entre o público 
e o [autêntico] privado, e simultaneamente entre o exterior e o interior? Essa 
condição espacial — ou  ainda espacio-temporal, assim que fosse eventualmente 
materializada e habitada, de modo a transcender de “ideia”, para algo concreto —, 
poderia então ser não apenas um lugar e ocasião para encontro, como o próprio 
gesto de convocação residiria na força magnética do “íntimo” que transbordava. 
Seria um “intermediário” gerado pela “ginástica de domínios”; duplamente 
mediador, apela à fuga e diálogo entre bipolaridades. 

O espaço “intermediário” é nada mais senão o estudo de uma aproximação 
a um esboceto de um limiar — ou ainda, de uma possível forma para um “terceiro 
lugar”. Obriga a lidar com aqueles que são os “limites de espessura frágil”, como 
condição capaz de criar aberturas entre limites para movimento e transição no 
espaço3.

As graduações ilimitadas emergem, enquanto os limites entre elementos se 
dissolvem e estratificam. Infinitas variáveis convidam a novas condições, tais 
como uma “exterioridade produzida a partir de uma extensão infinita de 
interioridade”.4

1   LACATON, Anne; VASSAL, Jean-Philippe, Actitud. Barcelona : Editorial Gustavo Gili SL, 2017.  96
2   Um limiar deve ser cuidadosamente distinguido de um limite. Um Schwelle (limiar) é uma zona. Transformação, 
passagem, acção das ondas estão na palavra ‘schwellen’, swell, e a etimologia não deve ignorar esse sentido. Por outro lado, é 
necessário ter em mente o contexto tectónico e cerimonial imediato que trouxe a palavra ao seu significado actual. — Walter 
Benjamin in TEYSSOT, Georges, “Dream House”, Topology of Everyday Constellations. Cambridge, Massachusetts : The 
MIT Press, 2013.   87

3   Till Boettger — in ALAKAVUK, Ebru, “Threshold Approaches to Architectural Design Studio”.  Izmir : Yasar 
University; através de: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2018/09/shsconf_erpa2018_01046.pdf

4   FUJIMOTO, Sou, Primitive Future. Tóquio : Lixil Publishing, 2008.  74
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O intermediário é oportunidade para “dar corpo” a uma certa gradualidade, 
através da extensão e desvanecimento de uma entidade, e a simultânea recepção 
da sua imediatamente oposta de modo a complementarem-se num mesmo 
“espaço-tempo” — que igualmente as separa. Na Row House5 de Junya Ishigami 
existe também o que aparenta ser uma intenção de graduação na forma como 
se relaciona com a envolvente — não só parcelas vizinhas como com o espaço 
público, a rua —, resultando precisamente num prolongamento daquilo que é 
uma sensação de que se está constantemente na travessia entre dentro e fora, 
[onde] é sempre necessária uma mediação, uma transição6. 

 Este momento, ou talvez atmosfera, capaz de transmitir tal sensação, 
parece remeter para a questão do espaço extra7, altamente explorado por Lacaton 
e Vassal — um modo de criar e resolver um ambiente de vivências. Isto é, um 
“intermediário” que se insere numa panóplia de atmosferas distribuídas pela 
parcela, e que poderá ser respondido, talvez, através de uma hipótese de espaço 
“extra”. Este último serve, então, como apelo [e resposta] ao tema da gradualidade 
que aqui se pretende de algum modo obter. Além de ser um espaço vazio capaz de 
acolher um “diálogo entre 0 e 1” — entre o interior e o exterior —, a questão do 
entre é também respondida através da luz, pela própria transparência do volume. 
A gradualidade entra em jogo pelo facto de não só tornar evidente o passar do 
tempo, mas também por fazer com que o espaço se atravesse e prolongue entre 
aquilo que é tido como o mais acolhedor e o mais exposto, dando origem a uma 
transição espessa que vem dialogar entre o espaço interior e o exterior; algo como 
uma greenhouse, onde predomina a  liberdade de uso8 que apela à mais variada 
colecção de objectos, disposição de mobília e uma série de acontecimentos e 
actividades. Retira-se, para proveito de um habitar livre, confortável, e em família, 
as vantagens de ambos extremos, e cria-se algo como um sentido de “íntimo”. 

Num exterior onde não chove, onde passará sempre a luz e eventualmente 
o vento, se desejado, sente-se um calor que se arrasta desde o interior — assim 
como a conversa, ou o aroma que dá pista de uma próxima refeição ou petisco —, 
engendrado por um “entrelaçado” de limites construídos pelo vidro, madeira e o 
atravessamento por uma espessa parede de pedra. 

5   Ao criar uma casa numa escala distinta, menor das casas vizinhas, obtém-se um tipo de ambiente em que a casa 
é gentilmente abraçada pelo seu envolvente [...] altera-se suavemente o estilo de vida. O espaço que aparece em redor da 
casa torna-se jardim. Este jardim é cercado por paredes e tecto de vidro que podem ser abertos. Quando fechado, o jardim 
é trazido para dentro de casa; integra-se no espaço habitacional. Na ausência de hierarquia convencional, onde termina a 
arquitectura e onde começa o ambiente circundante? — in ISHIGAMI, Junya, Small Images. Tóquio : TOTO, 2012.   53

6   [a propósito da Casa Vieira de Castro] — in SIZA, Álvaro. Imaginar a evidência. Lisboa : Edições 70, 2013.   45

7   conferência (em vídeo) por Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, por Columbia GSAPP, publicada a 14 de 
Setembro de 2017, e consultada a 22 de Julho de 2019.

8   idem.
9            [a propósito da Casa Vieira de Castro] — in SIZA, Álvaro, Imaginar a evidência. Lisboa : Edições 70, 2013.   47
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Esta transição, que em 
substância constitui uma 
câmara de descompressão, 
permite evitar a passagem 
imediata e desagradável 
de um ambiente interior 
[...] para os rigores do 
exterior.9
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Pensa-se na hipótese de prolongamento de ambos os volumes existentes 
— responsáveis pelo acolhimento de uma primeira geração — como um apelo 
à noção de momento “extra”. Um primeiro, um volume “monumento”, onde o 
“extra” funcionasse como uma “pausa” de preparação para o espaço exterior — 
ao permitir interiorizar a exterioridade9 em direcção ao jardim, à semelhança da 
Casa Latapie de Lacaton e Vassal. Um outro, de preparação para um novo interior 
— ou de pausa “entre interiores” —, corpo fluido, maleável, capaz de responder às 
[novas] necessidades da família de família. Sendo hoje uma área inequivocamente 
escura, esta abertura tardoz revitalizaria o interior ao relacioná-lo com uma 
variedade de ambientes, como na Casa em Bordeaux; talvez caminhasse ainda 
rumo a um “refúgio”, no canto envolvido pelo limite do território, de modo a 
contrabalançar com uma outra posição “extrema”, a da praça pública. 

A natureza móvel [...] permite a casa mudar do seu estado mais fechado para 
o mais aberto, de acordo com a necessidade e desejo pela luz, transparência, 
intimidade, protecção e ventilação. A parte habitável da casa pode variar de 
acordo com as estações, desde a mais pequena (sala e quartos) para a maior área, 
ao fazer com que o jardim se estenda até à casa, em época de alto verão...10

Esta dupla de “extra” resultaria em dois tipos de “ambiências” susceptíveis 
a diferentes usos — como uma “pele” [dupla] “quase invisível”, a fim de criar 
alguma transparência de um extremo para o outro11. Nesta hipótese de desenho 
haveria uma intenção de motivar ao acto de apropriação livre e improvisação, a 
fim de libertar completamente o espaço casa de qualquer constrangimento de uso12.  
O próprio habitante seria personagem responsável pela modulação da luz e do ar 
para encontrar diferentes zonas para viver13, tornando o espaço mais próximo, ou 
afastado, do exterior. A própria casa responderia a questões colocadas por quem 
a ocupa, como a de colocar ou não uma cadeira lá fora, abrir ou não os vãos — 
os que permitem a passagem, ou apenas os que se encontram a uma altura mais 
elevada —, ou ainda o quão se poderá ver através de um certo vidro. Pretende-se 
sobretudo prestar atenção à vida que a arquitectura suporta e motiva14.

9    Anne Lacaton & Jean Philippe Vassal, “ Il fera beau demain”, Catalogue de l’exposition “Il fera beau demain”, 
Série Manifeste. France: Institut français d’architecture, 1995.  4, 5

10   memória descritiva do projecto para a Casa Latapie, em Floirac, França, 1993 — através de: https://lacaton-
vassal.com/index.php?idp=25#

11   memória descritiva do projecto para a Casa em Bordeaux, França, 1999 — através de: https://www.lacaton-
vassal.com/index.php?idp=15#

12   conferência (em vídeo) por Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, por Columbia GSAPP, publicada a 14 de 
Setembro de 2017, e consultada a 22 de Julho de 2019

13   idem.

14   idem.
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O “vazio” aparece como elemento motivador de uma curiosidade e suscitador 
de [qualquer] movimento, de uma ânsia de ocupação do espaço; aparece, na 
verdade, quase como uma força. Como nos “Mobile” de Alexander Calder, as 
conhecidas esculturas que se alimentam de vazio — movimento, ar, força — 
onde a linha, que não é linha, assume um protagonismo “tridimensional” como 
elemento unificador, distribuidor, e talvez até fabricante de movimento entre as 
partes: ao invés de um objecto sólido de peso e massa, (re)define continuamente o 
espaço em redor enquanto se move. O equilíbrio subtil de forma e cor resulta em 
trabalhos que sugerem uma versão “animada” de quadros15.

Talvez uma resposta possível à Casa possa estar “cortinada” nesta questão 
de “formas suspensas” que se movem consoante o “fluxo do ar”. O “intermediário” 
poderia ser  algo como o epicentro deste movimento, e portanto da casa — quer 
como “espaço extra”, ou até como pátio “(des)coberto” —, onde será a própria 
apropriação a oferecer-lhe um sentido de íntimo, atravessado pela corrente de 
ar, acções e atitudes, lugar de actividade, ociosidade, descompressão, encontro. 
Poderia, ainda, assumir-se como um “pequeno mundo” que emerge as duas coisas 
mais primordiais que existem: a terra e o céu16, como poderá ser resguardado por 
uma película frágil17 na sua totalidade, ou parcialmente para uma sombra, por 
exemplo. 

15   [a propósito de Mobile c.1932, de Alexander Calder] — descrição, exposto no Museu Tate Modern, 
Londres, Julho 2008. — através de https://www.tate.org.uk/art/artworks/calder-mobile-l01686
16   BARNEY, Benjamin, “O elogio do pátio”, texto publicado na coluna “¿Ciudad?” do jornal El País, no dia 17 
de maio de 2001, em Cali — através de https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/02.014/864

17   referência à obra Room, de Smiljan Radíc, em São Miguel, Arquipélago de Chiloé, Chile (1992-97) — in 
RADÍC, Smiljan, Bestiary. Tóquio : TOTO, 2016.   34

O pátio surge como 
[um outro] momento 
onde “o ar se liberta”, 

contrapondo-se ao instante 
que antecede a entrada no 

edifício, e criando uma 
condição de espaço para 

encontro; 

projec tar   descor t inar  o  “problema-em-solução”



161

O pátio (des)coberto é 
pátio manobrável.

Adapta-se facilmente ao 
clima e simultaneamente une 

duas atmosferas interiores 
distintas — o antigo, e o 

novo.
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Uma vez o espaço intermediário submetido a uma intenção de “fluido” — ou 
talvez até vazio —, é capaz de ditar uma certa morfologia relativamente à formação 
de núcleos de espaço comum. Um “vazio” pode receber qualquer aglomerado de 
espaços de encontro, ao invés de um de maior imponência; pelo que será igualmente 
capaz de receber uma constelação [abstracta] de pontos de encontro, por sua vez 
facilmente manipulada pela disposição da mobília e pela própria família que 
coabita, como uma metamorfose de pontos que aparentam “deambular”, como 
que animados, com vida própria. Este espaço “constelado” poderia tomar infinitas 
[combinações de] formas, sempre mantendo o intuito de transformar a casa num 
espaço mais fluído, mais vivo, mais de acordo com as nossas necessidades e o nosso 
modo de sentir uma casa18. 

A arquitectura começa a manifestar-se como um plano de fundo para a vida 
quotidiana19, pelo facto de permitir uma grande maleabilidade e ser pensada para 
— e a partir de — uma possibilidade de ocupação espacial e actividade interior. 
A fluidez levaria a um percurso livre, que por sua vez resultaria na motivação de 
um habitar mais próprio e libertador — com um certo “primitivismo”, incitador de 
uma participação no comum20. A casa passa a ser composta por espaços de encontro 
“distribuídos em instantes”, como pequenas casas dispersas como ovelhas perdidas e 
casas aconchegadas umas às outras21. 

Isto não implica uma transição contínua ou um adiamento interminável em 
relação a lugar e ocasião [...] sugiro articulação de [momentos de] transição por 
meio de espaços intermediários definidos, que induzem consciência simultânea 
do que será significativo em ambos os lados [...] um território comum onde 
polaridades em conflito podem tornar-se novamente numa entidade dupla18

Na Casa de la Piedra de Benjamin Barney, existe uma sequência de atmosferas 
que procuram tanto controlar o clima como “diversificar” o carácter de cada espaço 
a fim de transformar o percurso em algo como uma série de lugares [...] onde não 
seja possível sair de um lugar real  sem entrar num outro — se é realmente uma 
“série”, partida tem que significar chegada22. 

18   [a propósito da Casa na Foz do Douro] Fernando Távora — in MENDES, Manuel. Sobre o projecto de ar-
quitetura de Fernando Távora: “minha casa”. Porto : FIMS, 2015.   VII Casas
18 EYCK, Aldo Van, Writtings: the child, the city and the artist - an essay on architecture, the in-between 
realm / ed. Vincent Ligtelijn, Francis Strauven, Amesterdão: Sun, 2008.   63

19   URSPRUNG, Philip, Brechas y conexiones ; ensayos sobre arquitectura, arte y economia. Barcelona : Puente 
Editores, 2016.  18

20   SILVA, Rodrigo.  “Apresentação (elegia do comum)” in A República por vir, Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2011.  28

21   SIZA, Álvaro. “A Casa”, Textos 01. Lisboa: Parceria A.M. Pereira, 2019.    244

22   Uma vez que gosto de identificar a arquitectura com aquilo que pode fazer algum efeito em termos humanos, 
gosto de pensar como a contra-forma construída de um regresso perpétuo ao lar [...]— in EYCK, Aldo Van, Writtings: 
the child, the city and the artist - an essay on architecture, the in-between realm / ed. Vincent Ligtelijn, Francis Strauven, 
Amesterdão: Sun, 2008.   56
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[99] Nesta estufa algo elementar — La Rocha, Uruguai —, o plástico ajuda a simular um 
espaço manobrável não só pela translucidez e capacidade de abertura e travessia, mas também 
pela fácil adaptação a qualquer clima — nomeadamente tendo em conta a direcção do vento; 
cria-se, assim, uma atmosfera “ambiguamente” confortável no limiar do interior e exterior.

[100] Um campo de jogos  — Buenos Aires, Argentina — é contornado por uma estrutura 
pontual, metálica e colorida. (De)limita-o sem encerrar, de modo a criar um espaço de 
circulação em torno do mesmo que se “comporta” como um claustro em torno de um pátio, 
distanciando-se simultaneamente da praça adjacente. Motivam-se então três atmosferas 
distintas a partir de um só “exterior”, sendo que o campo, ao contrário da praça, terá algum 
sentido de “interior”.







Estudo sobre aquilo que 
poderá ser uma grande 
variedade de ambientes 
e qualidades espaciais 
inseridas num só espaço casa, 
como nada mais senão um 
“impulso” para “jogar” com o 
espaço.
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[Que acontece se tentarmos pensar a partir do outro extremo dos conceitos 
tradicionais?] Existe uma arquitectura materialmente líquida, atenta e 
configuradora não da estabilidade mas da mudança, e portanto, permitindo 
a fluidez transformatória que oferece toda a realidade? É possível pensar 
numa arquitectura do tempo mais do que do espaço? Uma arquitectura cujo 
objectivo seja não o de ordenar a dimensão extensa, senão o movimento e a 
duração?1

A casa de famílias quer ser encontro, refúgio, e origem — um lugar de 
aproximação à completude do ser2. Para tal, é absolutamente essencial encarar a 
casa como um lugar no qual a dispersão, o vaguear e a diáspora, todos encontram o 
seu próprio espaço e tempo3. A intenção de construir a “contra-forma de uma casa 
perpétua” arrasta-se como incentivo ao movimento e a um jogo de maleabilidade 
com o espaço, a fim de deixar a (des)ordem acontecer e apoderar-se, como que uma 
liberdade de auto-expressão4; é procurado um aproveitamento máximo na medida 
em que a casa, como um todo, deverá convidar e receber uma variedade de fluxos 
— de tal modo que se aproximasse ao conceito de uma “floresta”.

Talvez esta ideia de “floresta” como espaço para o movimento seja 
precisamente uma “constelação” — de encontros, de família de famílias — que é 
transportada para uma terceira dimensão, permitindo que seja invadida como se 
por líquido. A questão então seria: pode a arquitectura desenvolver-se de maneira 
análoga às florestas?5

[...] Tudo é deixado indeterminado, [pois] a transformação artificial da 
natureza é seguida pela negociação da sua condição, e é onde persistem 
inúmeras interações que ultrapassam a nossa faculdade de compreensão; cada 
uma delas espetacular, mas inteiramente ambígua na totalidade; [um espaço 
onde] limites ambíguos pulsam com movimento, tempo e clima, resultando 
numa experiência revelada pela continuidade dos relacionamentos.6

1   SOLÀ-MORALES, Ignasi. Territorios. Barcelona: Editorial Gustavo Gili SL, 2002.  126

2   A casa [...] o lugar onde a completude do ser é atingida — in ROSSI, Ugo. Bernard Rudofsky: architect, 
Nápoles : Clean, 2015.  18
3   TEYSSOT, Georges. A teoria de arquitectura: doze ensaios. Lisboa: Edições 70, 2010.  27
4   [...] até com as casas “auto-construídas” sem restrições de planeamento, os projectos geralmente permanecem 
bastante restritos. Embora esta opção ofereça toda a liberdade de “auto-expressão” e “individualização” da casa, é 
algo aproveitado num grau muito limitado — in ANDEL, Frederique van, “From Dwelling to Dwelling: Radical 
Housing Transformations”. DASH, nº14. Roterdão: Naio10 Publishers.    10

5   FUJIMOTO, Sou. Primitive Future. Tóquio: Lixil Publishing, 2008.  60

6   idem.  101
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Seria algo como um 
organismo, um corpo flexível 
em contínua mudança pronto 
a receber outros tantos, e cuja 

forma é interminavelmente 
mutável, dado que se (de)

compõe facilmente em 
variadíssimas outras 

formas pelo suportar de um 
transfigurar contínuo. 

Esta flexibilidade serviria 
como um estímulo à 
apropriação livre que 

advém do comportamento 
e movimento dos próprios 

corpos que a invadem; como 
que uma aproximação de uma 

certa “essência primitiva”.
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Uma arquitectura baseada na intuição do que está por vir como ‘durée’, 
como multiplicidade da experiência de espaços e tempos, deve basear-se nesta 
continuidade múltipla na qual os acontecimentos não fixam objectos, nem 
delimitam espaços nem detêm tempos. Pelo contrário, a experiência moderna 
do espaço/tempo na consciência revela continuidade e multiplicidade, de 
modo a que os espaços outrora fixos convertem-se em dilatações permanentes, 
da mesma maneira que os tempos cronometráveis convertem-se em fluxos, em 
experiências do durável.7

Apostemos então talvez numa conversão que reconcilie (i)materialmente 
um passado e um possível futuro, e para o qual é absolutamente necessário 
projectar uma forma de [acolher] versatilidade, num jogo de peças desmontáveis 
que poderão, cada uma destas, acolher distintos “habitares” para usos mais subtis, 
[abertos e sobretudo não restringidores, onde] a passagem entre “estâncias” é mais 
fluida pois não há muito contraste entre as actividades, como ocorre na maioria das 
casas actuais que parecem ter sido pensadas apenas para dois tipos de actividades: 
aquelas que são realizadas a portas abertas — na sala — e aquelas que estão atrás 
de portas fechadas — nos quartos.8

O elemento “quarto” começa a ser ensaiado de um outro modo e a aparecer 
mais disperso, dado que já não segue uma “ordem”, mas antes procura responder 
mais afincadamente à questão da casa “permanente, sazonal, temporária” — ou, 
estadia passagem —, para que a casa nunca se sinta vazia (quer esteja a envolver 
todas as famílias, quer uma só). O quarto pode agora variar de posição, voando 
entre o canto mais a Sul no piso térreo, o piso de cima do volume “monumento” 
que permanece, ou ainda um outro espaço qualquer “inventado”, improvisado. 

Embora o volume “quadrado” seja capaz de albergar uma zona de dormir 
no piso superior, o espaço “extra” também poderá vir a servir como espaço de 
dormir provisório — por exemplo, para os mais pequenos que por ventura podem 
querer ficar juntos —, pelo que se pretende sempre deixar a cargo do habitante o 
uso daquele espaço. Talvez um espaço de dormir possa ser um espaço de estar e 
um espaço para estar possa ser para dormir, tal como os espaços “entre quartos” 
outrora pensados que poderiam ser habitados como ponto de encontro entre 
aqueles que ocupariam os quartos adjacentes, ou ainda ser um terceiro quarto 
mais diminuto, talvez para uma criança acompanhada pelos pais que estariam 
numa das divisões ao lado. 

7   SOLÀ-MORALES, Ignasi, Los artículos de Any. Barcelona : F. Caja de Arquitectos, 2009.  109

8   MONTEYS, Xavier, La habitación: Más allá de la sala de estar. Barcelona : Editorial Gustavo Gili SL, 2018.   16
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 O quarto de repente 
transforma-se em condição 

de quarto, na medida em que 
existem várias hipóteses de 

ocupação da casa — ou ainda 
combinações de ocupação.
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Casa representa um conceito abstracto de espaços 
bons para viver. Casa é a forma mental, que deve 
existir sem forma física ou dimensão. Uma casa é uma 
interpretação condicionada do espaço habitável. Isto é 
desenho. Na minha opinião, a grandeza do arquitecto 
depende dos seus poderes na compreensão daquilo que a 
Casa é, em vez do seu desenho de uma casa como acção 
circunstancial. Lar é a casa e os seus ocupantes. Lar 
torna-se diferente com cada ocupante.9 

9   KAHN, Louis, “Form and Design”, Louis I. Kahn: writings, lectures, interviews. Nova Iorque : Rizzoli, 
1991.   113
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Vejo a arquitectura como uma caverna, imediatamente antes de se tornar um 
ninho. Não é organizada de acordo com uma perspectiva funcionalista, mas 
pelo “moldar” de cada lugar que incentiva as pessoas a procurar um espectro 
de oportunidades.10

O desenho vai ao encontro de questões, quer seja para as problematizar ou 
procurar responder. A ideia de uma casa composta por condições múltiplas cai 
sob uma intenção de “ambiguidade” de programa, que por sua vez resulta de certo 
modo em algo estimulante, e podemos considerá-la como a manifestação mais exac-
ta da vitalidade da casa.11 O vazio do papel acaba por se tornar algo intimidante, 
pelo que existe sempre uma vontade instantânea de o preencher de algum modo, 
improvisar a sua ocupação, a fim de tentar evitar cair no que seria um “abismo” de 
abstracção — nunca imaginado realmente habitado e sem quaisquer personagens 
—, de maneira a manter a pertinência de um exercício que se debruça sobre a 
prática da arquitectura. Pelas palavras de Monteys, uma das razões para utilizar 
insistentemente a palavra “casa” — de preferência “vivenda” — é a identificação que 
o conceito estabelece com os seus ocupantes12.

10     FUJIMOTO, Sou, Primitive Future. Tóquio: Lixil Publishing, 2008.  24

11          MONTEYS, Xavier, La habitación: Más allá de la sala de estar. Barcelona : Editorial Gustavo Gili SL, 2018.  22

12      MONTEYS, Xavier, La casa collage. Barcelona : Editorial Gustavo Gili SL, 2001.   14
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A cozinha, por exemplo, deverá deixar de ser considerada um “laboratório” 
[individual] mas antes algo disperso onde todos podem eventualmente participar 
— à semelhança da Casa de Ofir previamente referida —, e composto pelos vários 
momentos que a acção de cozinhar exige. Pensa-se numa sequência de espaços que 
poderão ditar uma série de “tarefas”: a “despensa” — que vem assumir a função 
daquela que seria “loja”; a zona de preparação assumida por uma mesa iluminada 
por um grande vão; os balcões com fogão, forno, lava-louças e frigorífico…

Até que ponto reconhecemos, nesse interior nu, uma casa graças às suas 
características formais ou graças à presença de uma cena doméstica?13 [...] É 
irrelevante o aspecto da arquitectura sem gente, o que importa é o aspecto da 
gente dentro dela.14 

Tal como a [simulação de uma] sequência de “passos” por que é composto 
o atravessamento de um umbral, há que ter o mesmo raciocínio, ainda que por 
breves momentos, quanto ao atravessamento, movimento e actividade integrados 
no espaço cozinha. Dado ser um essencialmente composto por mobiliário “fixo”, 
devemos assumir a pertinência de (re)pensar a disposição do mesmo, assim 
como as repercussões que tal poderia vir a ter — tais como ter a possibilidade de 
cozinhar, ou não, confortavelmente em conjunto, ou ainda a participação numa 
conversa que se dê na zona de comer. 

Esta, sendo já um outro momento da “sequência” — e que deixa de exigir 
um mobiliário “fixo” — poderá tomar lugar em qualquer espaço adjacente ou até 
distribuir-se, estender-se pelos “arredores”. Pequenas mesas redondas para tomar 
o pequeno-almoço (e dar uma certa “continuidade” ao facto de funcionarmos 
todos a um distinto “fuso horário” pela manhã), uma grande mesa rectangular 
para as refeições principais — talvez num primeiro espaço interior voltado para 
a praça pública, ou ainda no espaço “extra” onde seria possível comer “de céu 
aberto” e com algum sentido de interioridade. 

Um pensamento em torno de uma possibilidade formada por [pelo menos] 
quatro momentos que constituem a cozinha, poderia assim transformar-se num 
meio para (re)vitalizar um “espaço-tempo” de reunião, e ainda permitir respeitar 
aquilo que provavelmente terá de mais “valor” numa visita curta à casa de famílias 
— os célebres almoços que se prolongam até um sinal de crepúsculo. 

13   idem.   16

14   Bruno Taut — idem.   16
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Nada deve atrair a energia tão directamente necessária para fazer com que o 
espaço se torne lugar — isto é, a energia pertence às pessoas que por si dão corpo 
ao espaço através da própria apreciação do valor que o lugar motiva. [...] o espaço 
representa a apreciação do espaço.15

Contudo, ao trazer de novo a questão dos “valores” e “símbolos” que 
compõem este modo de habitar, é igualmente necessário (re)pensar o protagonismo 
— assim como a posição e recolocação — da lareira, pelo sentido de saudosismo 
que suporta. No fundo, propõe-se um redesenho, e reconstrução da lareira, pela 
impossibilidade de manter a existente — localizada no primeiro piso, na terceira 
casa — entretanto tida como demolida. A decisão de “mover” a cozinha, como 
programa, ter-se-á apoiado sobretudo na relação que procura ter com o espaço 
exterior de jardim — assim como a própria altura a que se coloca obriga a uma 
outra relação com a rua.

15   EYCK, Aldo Van, Writtings: the child, the city and the artist - an essay on architecture, the in-between realm / 
ed. Vincent Ligtelijn, Francis Strauven, Amesterdão : Sun, 2008.   67

16           SOLÀ-MORALES, Ignasi, Territorios. Barcelona : Editorial Gustavo Gili SL, 2002.  130
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[...] um sistema de acontecimentos nos quais o espaço e tempo estão 
simultaneamente presentes como categorias abertas, múltiplas, não redutivas, 
organizadoras desta abertura e multiplicidade não precisamente a partir de 
uma vontade de hierarquizar e impôr-lhes uma ordem, mas como composição 
de forças criativas, como arte.16 

 A casa passa a assumir-se como algo mais próximo de uma arquitectura 
líquida17 do que sólida, pela “imitação” dos corpos que a habitam — ou, ainda, 
algo como uma combinação entre ambas — através da ideia de “multiplicidade 
de condições”, quer para dormir, comer ou estar. A fluidez do espaço torna-se 
responsável pelo processo de “expirar e inspirar” entre o privado e o público, o 
interior e o exterior. É aberta ao movimento de modo a funcionar como um 
contrabalanço entre a firmeza e solidez da própria configuração da aldeia — de 
características dimensionais e formais mais “fechadas”, assim como capacidade 
de estabilidade e permanência que desafia o passar do tempo18 —, e o atrevimento 
da mudança de transformação contínua que a casa quer ser capaz de receber. É 
construir o fluido no sólido19, uma [arquitectura que] expande, como princípio 
fundamental, para a morfogénese das coisas vivas.

O estar, talvez à semelhança de dormir, exige a busca de um “canto”, de um 
espaço de descompressão, repouso — como um gato que, antes de “assentar”, 
circula já sobre uma almofada, até encontrar uma posição estável, ainda que 
temporária; dentro de um conforto, procura-se um máximo de aconchego, ou 
talvez até um íntimo. Talvez seja precisamente esta analogia a que permite explicar 
uma deambulação por um espaço “vazio” — que por sua vez só se tornará “cheio” 
uma vez confrontado com o corpo. [Uma vez perguntaram-me porque é que 
a casa tem que ser palpável. Talvez a [minha] resposta esteja na necessidade de 
uma proximidade, a fim de criar, ou encontrar, um sentido [próprio] de íntimo — 
indubitavelmente relacionado com um sentido de lar. O gato parece procurar algo 
específico dentro de uma condição que já lhe é dada; de certa maneira, procura o 
seu próprio gesto, num sentido de modo de “assentar” naquele espaço.]

Apela-se cada vez mais à liberdade de uso como modo de acolher o 
crescimento de uma família de famílias, partindo do princípio de que só assim 
será efectivamente possível responder a uma temporalidade futura. Assim, parece 
que apenas aqueles que serão os serviços serão tidos como algo “fixo” — pela sua 
sua inevitabilidade —, enquanto que tudo em seu redor poderá alterar-se, com o 
intuito de permitir que uma variedade de gatos “assentem” conforme vontades.

17  SOLÀ-MORALES, Ignasi, Los artículos de Any. Barcelona : F. Caja de Arquitectos, 2009.  109

18   idem.  109

19   ITO, Toyo, Tarzans in the Media Forest. Londres : AA Publicações, 2011.  73
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A “descompactação”, ou ainda “prolongamento”, dos vários momentos que 
poderão eventualmente constituir um habitar em conjunto, estendem-se pela casa 
de famílias, de forma a querer precisamente mostrar que aqui o inexplicável é como 
podemos ter reduzido o vocabulário da casa a apenas quatro ou cinco palavras20, 
e que em boa verdade as “partes constituintes” da cozinha,  sala de estar, sala 
de jantar, e o quarto poderão ser uma panóplia de momentos que vão sendo 
capazes de se “metamorfosear” das mais distintas formas. Dedica-se portanto, 
uma particular atenção ao percurso como um tempo de distribuição, um tempo 
que brota do universo real do quotidiano21, dominado pelos fluxos responsáveis 
pela vivência e experiência espacial.

[...] em vez de recolher umas convenções dimensionais através de esboços sintéti-
cos, [Benevolo] prefere levar a esfera doméstica mais elementar ao terreno do re-
alismo e mostrar a habitação totalmente contaminada e contextualizada, para a 
qual os objectos são de importância crucial.22 [...] está mais atento às matizes e 
gestos do uso, ainda que não possa medir-se, apenas constatar-se.

Retomemos a ideia de “floresta” como uma constelação transportada para 
uma terceira dimensão. Pensou-se que talvez essa tradução no espaço de um grupo 
de famílias a ocupar-se de um espaço “constelado” — por sua vez  composto por 
pontos [estrelares] de encontro —, pudesse ser inicialmente uma hipótese de 
resolução, no sentido de reformulação, da casa de famílias. Contudo, ao incluir 
a ideia de casa “fluída”, e a preocupação com a liberdade que o espaço deverá ser 
capaz de corresponder e permitir,  pode-se concluir que pontos de encontro — 
muito embora pré-definidos — talvez não permitam a elasticidade que a casa, e 
igualmente a família compósita, acaba por exigir. 

De repente a ideia de “espaço-constelação” reconsidera-se, e “inverte-se”. Os 
pontos de encontro talvez não devam ser algo fixo que permite os mais variados 
percursos em seu redor, mas antes um “negativo” desse mesmo raciocínio. Isto 
é, talvez o encontro se possa dar entre os “pontos estrelares”, e não dentro dos 
mesmos; a força elástica de um espaço fluido dar-se-ia no espaço entre pontos 
“fixos”, indubitavelmente estabelecida pelas relações (in)visíveis entre os mesmos, 
enquanto que a casa é invadida como que por um movimento líquido, livre — a 
apropriação, ocupação, fenómeno do qual resulta a acumulação de bens, objectos, 

20   idem.

21   Um tempo que não se detém nem pode tingir-se de redutos individuais. Um tempo colectivo, anónimo e envolvente 
no qual a arte se sublima no puro “por vir” inclusivo e no qual o espaço é constantemente produzido por o instante e devorado 
pela acção.Que a experiência de “Fluxus” coloca diante de nós uma noção completamente diferente da arquitectura é mais 
que evidente. — in SOLÀ-MORALES, Ignasi, Territorios. Barcelona : Editorial Gustavo Gili SL, 2002.  133

22   ( a propósito de Leonardo Benevolo) — in MONTEYS, Xavier, La habitación: Más allá de la sala de estar. 
Barcelona : Editorial Gustavo Gili SL,  2018.   28
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coisas, memórias, que por sua vez contrabalançariam pela sua “estabilidade” e 
silêncio. Como que uma arquitectura para gerar vários sentidos de distância23, 
[talvez] não no sentido de uma distância física, mas antes experimental e relacional, 
uma distância que surge a partir da distorção e modelação do espaço24. 

Remontam-se as condições da habitação humana a um estado esmagadora-
mente embrionário. Cada ponto de partida dá origem a inúmeras arquitectu-
ras diferentes. Cada resultado é único, mas relacionado entre si. Esses começos 
são intuições; um palpite de que existem infinitos pontos de partida ao invés 
de um começo justo. Especular sobre o futuro da arquitectura é igualmente 
primordial.25 

Aqueles que seriam os “fluxos” — resultantes de acções como deambular, 
passear, serpentear lentamente ou caminhar de modo acelerado, o “estar”-com, o 
“estar” a sós num refúgio isolado, encostar-se a ler, escrever, desenhar ou dormitar, 
jogar, e até comer em conjunto —, passariam a tomar posições “voadoras” que 
aconteceriam naquele que seria o espaço entre as “árvores”, os pontos “fixos”, o 
mobiliário fixo que por sua vez é reduzido ao mínimo, ao essencial. A casa passa a 
acolher como protagonista uma [...] atmosfera em que os espaços produzem os móveis 
e os objectos se acumulam. Às vezes sem ordem aparente, outras é precisamente a sua 
acumulação e a difícil convivência dos objectos com as pessoas o que determina o 
sentido dessas peças26; pois sem corpo, resta-nos um espaço que se resume a uma 
imagem sem movimento27.

23   [...] gradações e entonações, [...] próximos ainda que separados. Associações são indicadas unicamente por 
propinquidade. Estas interações transformaram ad finitum with motion. As pessoas podem descobrir lugares para habitar 
nessas cadências do espaço. — in FUJIMOTO, Sou. Primitive Future. Tóquio: Lixil Publishing, 2008.  33

24   Toyo Ito, “Casting off  Weak Architecture” (prefácio) — idem.  10

25   [...] Imaginem a diversidade de lugares onde as pessoas podem habitar, e as possibilidades do que a arquitectura 
se pode tonar. O Futuro Primitivo está cheio de projecções promissoras. — idem.  21

26   [...] As transformações que sucedem dentro destes lugares estão inevitavelmente ligadas à busca de novas 
disposições dos móveis e objectos que permitam libertar o maior espaço vital possível. (A propósito do conceito de 
“Lebensraum” — ou “Living Room” —, espaço de [/para a] vida) — in MONTEYS, Xavier, La habitación: Más allá de la 
sala de estar. Barcelona : Editorial Gustavo Gili SL,  2018.   38

27   BRANDÃO, Ludmila de Lima, A Casa Subjetiva. São Paulo : Editora Perspetiva, 2002.   23
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[101] Um espaço no deserto — Salar de Uyuni, Bolívia — é construído [em grande parte], e 
mobilado, a partir de blocos de sal. Junto ao monumento “Rally Dakar”, a parte circular do 
edifício é utilizada como zona de comer e estar — uma pausa única e pontual inserida num 
vazio imenso.

[102] Um momento de descanso — Atacama, Chile — é escolhido de modo extraordinaria-
mente assertivo num deserto imenso.  O vazio permite, assim, uma liberdade e improvisação 
inatingível.
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O espaço e tempo na arte e na arquitectura são reversíveis. Ambos são formas 
de extensão cartesiana que se aplicam uma à outra na necessidade de uma 
descrição total da experiência. [...] A rigidez inflexível deste par de conceitos 
tem que ver com a rigidez da percepção gestáltica e com o mecanismo da 
descrição do espaço construído.1

Pretende-se que a casa seja o “lugar-ocasião” que a família de famílias 
procura para se encontrar, pelo que começa a ser “fixada” uma [possível] 
proposta sob uma intenção de continuidade, no sentido de um espaço composto 
por vários momentos onde se criam múltiplas condições para o comum se dar. 
Ao manter a intenção de “casa fluida” como modo de impulsionar a liberdade de 
apropriação e circulação, o percurso pela casa torna-se algo estimulante dado ser 
invariavelmente manipulado pelo movimento do corpo. 

Solà-Morales afirma que o espaço percebe-se no tempo, e o tempo é a forma 
da experiência espacial2. Naquilo que pretende ser uma arquitectura como algo 
frente àquilo em que se ‘projecta’ o acto de habitar3, procura-se introduzir uma certa 
“plasticidade” na experiência espacio-temporal do habitante — através de uma 
dilatação, ampliação, força ou calma —, a experiência da duração é uma intuição 
que revela a continuidade do múltiplo4. 

O espaço recebe combinações de percursos — não restringidas pelo eixo 
que se assume como uma “linha de força” entre ambos os volumes existentes —  
que levam a diferentes ambiências, enquanto que o tempo “parece movimentar-
-se a diferentes velocidades”5; os pontos “estrelares” (des)aparecem num ápice e 
assumem-se como condições que parecem “viajar” pelo espaço. 

Aldo van Eyck escreve: há uma sensação espacial que nos faz invejar os 
pássaros em voo, e há também aquela que nos lembra do espaço protegido da nossa 
origem6 — talvez algo que se assemelhe à ideia de força e calma de Fernando Pessoa. 
Mas como por “magnetismo”, a (re)conciliação de dois opostos requer a de outros 
tantos (como se tem vindo a confirmar ao longo desta sequência de “despertadores 
de projecto”). O múltiplo, aqui, é a própria ferramenta de desenho do percurso pelo 
espaço, e o factor responsável pela apropriação do mesmo.

1        SOLÀ-MORALES, Ignasi, Territorios. Barcelona : Editorial Gustavo Gili SL, 2002.  128

2   idem.  128

3   URSPRUNG, Philip, Brechas y conexiones: ensayos sobre arquitectura, arte y economia. Barcelona : Puente 
Editores, 2016.  19

4   SOLÀ-MORALES, Ignasi, Territorios. Barcelona : Editorial Gustavo Gili SL, 2002.  128

5   breve referência à Teoria da Relatividade de Albert Einstein

6   EYCK, Aldo van, Writtings: the child, the city and the artist — an essay on architecture, the in-between realm/ 
ed. Vincent Ligtelijn, Francis Strauven, Amesterdão : Sun, 2008.   67
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Ao querer integrar uma casa “flexível” naquele que é um processo de 
actualização da casa de famílias, permite-se uma melhor abertura quanto às que 
serão as necessidades de uma família de famílias numa eventualidade futura. 

[É necessário] responder aos múltiplos e contraditórios objectivos, [para que] as 
exigências mais refinadas do conforto, mas também a expressão de uma nova 
“liberdade” na habitação, as aspirações ao isolamento individual e a necessidade 
de controlo familiar, encontrem neste dispositivo de permutabilidade na utilização 
de espaços limitados a esperança de tornar flexível o inflexível.7 

7   TEYSSOT, Georges, A teoria de arquitectura: doze ensaios. Lisboa : Edições 70, 2010.   108

Propõe-se um eixo que 
atravesse a parcela de uma 
ponta à outra, permitindo um 
grande “vector” visual e ainda 
distribuir para uma série de 
momentos e ambientes de 
distintas formas, alturas e 
qualidades espaciais, como 
apelo à imaginação de quem 
os invadir.

Propõe-se um eixo que 
atravesse a parcela de uma 
ponta à outra, permitindo um 
grande “vector” visual e ainda 
distribuir para uma série de 
momentos e ambientes de 
distintas formas, alturas e 
qualidades espaciais, como 
apelo à imaginação de quem 
os invadir.
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Uma casa que quer acolher movimento será um espaço malabarista de 
formas8, capaz de se comportar como o ser mais passivo e indefeso do cosmos, 
qualquer pode amassá-la, maleá-la; obedece a qualquer um9. Cada indivíduo 
apodera-se da estrutura pelo gesto do próprio corpo, pelo que o meio envolvente 
suporta todo o tipo de comportamento por parte dos personagens que recebe, não 
sendo organizada de acordo com uma ideia de funcionalismo, mas de construção 
de um lugar que encoraje pessoas a procurar um espectro de oportunidades.10 O 
vazio na obra de Fujimoto convida à invasão, ao despertar a curiosidade pela 
“indecifrabilidade” da arquitectura presente — como se poesia —, resultando 
num incentivo ao preenchimento da mesma11. 

8   [a propósito de Pablo Picasso] Ele tinha um grau de liberdade artística que lhe permitia todas as concretizações 
tecnicamente possíveis, combinações de formas e cores — in DUCHTING, Hajo, Picasso. Londres : Prestel Publishing, 
2013.   54

9   Bruno Schulz — in RADÍC, Smiljan, Cada tanto aparece un perro que habla y otros ensayos. Barcelona : Puente 
Editores, 2018.   67

10   [...] Não muito diferente da paisagem, é simultaneamente mobília e arquitectura. É uma proposta para uma 
caverna transparente e artificial. — in FUJIMOTO, Sou, Primitive Future. Tóquio : Lixil Publishing, 2008.  24 e 25

11   expressão usada no artigo “Architecture Competitions under production of Culture, Quality and Knowl-
edge: an international inquiry”, escrito pelos autores Jean Pierre Chupin, Carmela Cucuzella e Bechara Helal. Mon-
treal: Potential Architecture Books, 2015.  51
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[...] É pedido ao leitor de poemas que considere uma 
imagem não como objecto e ainda menos como 
substituto de um objecto, mas que disfrute da sua 
realidade. Para tal, o acto de criatividade consciente 
tem que ser sistematicamente associado ao produto 
mais fugaz dessa consciência, a imagem poética. Ao 
nível da imagem poética, a dualidade sujeito/objecto 
é iridescente, cintilante, incessantemente activa nas 
suas inversões.12 

O pensamento de Toyo Ito pode igualmente servir para evidenciar algumas 
das que foram as ligações entre os temas que se foram “arrastando” ao longo da 
“ondulação do projecto”. A intenção de uma casa fluida não implica a subvalorização 
dos símbolos que compõem o espaço existente, ou ainda da forma— no sentido 
de morfologia — que o edifício seguirá. Desfaz-se num contorno quase paralelo 
ao limite do muro irregular mais a Este, num desvanecimento não tão diferente 
daquele em que se encontra como parte integrante da aldeia. Colocam-se 
“peças” de modo a abrir um vazio exterior e de jardim, no “miolo” do terreno, 
estrategicamente escolhido uma vez que transporta um dado valor imaterial pelo 
facto de ser o centro físico da casa natal. 

Monta-se então uma “cena” que toma lugar num espaço de jardim 
imaginário, pontuado por uma única árvore. Quer-se dar origem a um ponto de 
encontro, a fim de trazer a “constelação” — por ventura desenlaçada no interior — 
para o espaço exterior. E se criarmos um espaço enclausurado apenas por cortinas? 

12   BACHELARD, Gaston, The Poetics of Space. Nova Iorque : Penguin Books, 2014.  53
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Embora as cortinas sejam hoje usadas para espaços altamente formais e cerimoniais, 
foram outrora usadas para espaços mais livres e dinâmicos, em conformidade com a 
natureza. Tentem imaginar um espaço cercado por cortinas, colocadas por debaixo de 
um conjunto de cerejeiras. As pessoas aproveitam a oportunidade para se juntarem 
para o evento efémero do desabrochar das flores. Escolhem um tecido para espalhar 
no chão e depois, tendo em conta o vento e a luz do sol, puxam as cortinas em redor 
da área de estar para um banquete. Este é o mínimo filtro necessário para visualizar 
e estabilizar acções humanas (movimentos) e fluxos naturais. É um sinal do acto  
arquitectónico mais primitivo, de instantaneamente mediar um evento integrado na 
natureza. Além disso, este lugar é envolvido por uma membrana que indica muito 
delicadamente a existência de uma interface.13

Este “encoberto” poderia aproveitar o exterior ao deixar que fosse criada 
uma qualquer forma que o envolvesse. Um pedaço de jardim de repente passaria 
a ser invadido provisória e improvisadamente, pela existência de uma árvore que 
marca uma pausa delicada num espaço relativamente vasto, e consequentemente 
chama aqueles em redor a juntar-se para contemplar. Contudo, este jardim, tal 
como o interior da casa, apesar de ser um espaço de encontro [se interpretado 
como um todo], não quererá dizer que não pudesse haver uma panóplia de 
pontos de encontro inseridos no mesmo, capazes de proporcionar diferentes 
situações a partir de distintas características espaciais.

13   ITO, TOYO, “Tarzans in the Media Forest”, Architecture Words ( nº8). Londres: AA Publications, 2011.  75

Simulação da ocupação do 
espaço em redor da cerejeira, 
como um — ou uma série 
de — pontos de encontro; um 
“modo de estar”  desenhado a 
partir da obra de Seurat, 
A Sunday on La Grande Jatte 
(1884)
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O chão da casa de famílias seria algo composto por “peças” que tanto 
podem ser isto como aquilo, mas que acima de tudo criam um vazio pronto a 
ser “preenchido” que não deixará de ter uma dada importância; como que uma 
versão “negativa”, exterior, da “casa-monumento” — sendo esta “o cheio”.

O chão existente, aquilo que hoje é um espaço de armazenamento escuro 
e caído em desuso, seria eventualmente transformado numa “colecção de 
acontecimentos” que “vagueiam” livremente pelo espaço e tropeçam em zonas 
de estar, ler, jogar, estar de uma outra maneira… Este organismo14 divide-se em 
partes, não deixando nunca de ser um todo, e afunda-se naquelas que são as 
“raízes” da casa natal, ao estender-se pelas profundezas do terreno. 

A “casa inscrita”, ainda que por uma breve fase tenha sido pensada como 
uma “peça” elevada — ou ainda, como algo que se aproxime a um momento de 
pausa numa das fases de desenho da Hexenhaus15 —, volta a descer e a juntar-
-se ao organismo do piso térreo, já sem se assumir como algo que pertence 
exclusivamente à avó;  agora, abre-se a toda a comunidade familiar. A ideia será 
que o espaço permita efectivamente uma transformação, não só num refúgio da 
avó, ou do pai, mas igualmente num refúgio com alguma conotação de colectivo, 
que recebe uma, duas, três pessoas; um “refúgio-aberto”, que não deixa de ter 
um carácter mais isolado, dado ser sempre “aberto à comunidade”. Este poderia 
ser então o instante mais resguardado, inserido naquele que seria o domínio do 
comum — ou, domínio familiar —, pertencente ao espectro existente entre público 
e privado. Um instante tão próximo do privado, que tanto poderia vir a funcionar 
como uma condição para o comum se dar — sob a forma de uma “concha” talvez, 
no sentido de um refúgio aberto —, como uma condição para o privado —, sob 
a forma de um ninho (Bachelard), um ovo (Hockney) ou ainda castelo (Wilde). 
Como um espaço que ajuda a rematar o “nível chão”, certamente deverá ser o 
mais próximo do “verdadeiro” íntimo possível, [idealmente] acompanhado por 
uma sensação de “chegada” a uma casa autêntica.

Ao projecto novo cabe aproximar-se do já existente, que é material histórico que 
acompanha o novo, mas também caberá a tarefa de (re)definir outra ideia de 
tempo, um tempo novo nesta encruzilhada de memória e contemporaneidade. 
O novo projecto será útil quando se estabelecer como vínculo com todas as 
dimensões da temporalidade — passado, presente e futuro.16

14   O conceito de “orgânico” em arquitectura: relacionamento entre todos os elementos da construção, de tal modo 
que o todo e as partes se geram e influenciam mutuamente. Sincretismo e não pressupostos formais. — in SIZA, Álvaro, 
“Frank Lloyd Wright”, Textos 01. Lisboa : Parceria A.M. Pereira, 2019.    64

15   HEUVEL, Dirk van den; RISSELADA, Max, Alison y Peter Smithson: de la Casa del Futuro a la casa de hoy. 
Barcelona : Polígrafa, 2007.   268

16   PALLASMAA, Juhani, Habitar. Barcelona : Editorial Gustavo Gili SL, 2016.   43
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Ao separar as “peças” que desenham agora a composição, o chão parece 
quase ser dominado pelo novo. Já o andar, mantém o antigo renovado, fazendo 
com que este no final protagonize a parcela ao “impôr-se” pela altura que assume. 

O andar, no entanto, seria talvez um espaço “para dormir” — muito 
embora livre —, dominado por corpos que cruzam com o espaço, contendo-o ou 
expandindo-o até ao território sem limite da imaginação17. Os quartos dividir-
se-iam em seis, ou juntar-se-iam de modo a formarem quatro quartos, dois dos 
quais seriam [duplamente] generosos. As crianças talvez fiquem num quarto 
adjacente ao dos pais; ou não, talvez queiram dormir juntas num espaço maior, 
o que seria possível acontecer no chão, caso não haja mais espaço para “esticar 
o espaço de dormir” imediatamente acima. Ou então, os jovens talvez já não 
queiram pertencer a um espaço de dormir conjunto, pelo que preferem ficar mais 
isolados; ou de repente são adultos, e preferem um quarto “duplo”… Cai-se numa 
fase do processo em que o novo parece ser chão e a altura parece dominada pelo 
antigo; uma perambulação parece ser viagem por entre os “acontecimentos” e 
ambiências, provocando turbulências nos pontos de encontro e densidades distintas 
no interior dos próprios fluxos18. 

Esta reivindicação da intuição e da multiplicidade significa que hoje podemos 
pensar a arquitectura desde categorias não fixas, mas antes permutáveis e 
múltiplas, capazes de reunir num mesmo plano experiências diversas que nada 
têm de exclusivas ou de hierarquizadas19.

Numa primeira fase de problematização do existente, esta categoria quarteto 
“chão andar | antigo novo” já assumia um certo protagonismo e afinidade —desde 
um olhar mais próximo da “técnica”, no qual talvez se procurasse observar as 
condições — a nível de construção, estrutura — da circunstância com que nos 
deparamos, até um olhar mais nostálgico, ou saudosista, sob o ponto de vista 
daquilo que poderia ou deveria (uma vez mais), ser mantido ou demolido. Um 
debate entre a função e significação — ou talvez, entre razão e emoção —  que 
se prolonga para a formação de uma estratégia de projecto. Como ponto de 
preparação do projecto até no seu sentido mais literal (o próprio levantamento, 
saber “ler” e conhecer o chão, tecto e paredes — ou “a caixa quadrada”20 de Távora), 
caminha-se rumo a algum tipo de consciência sobre o lugar onde estamos prestes, e 
constantemente, a [querer] agir. 

17   SIZA, Álvaro, “Nada está mais próximo da Arquitectura do que...”, Textos 02. Lisboa : Parceria A. M. Pereira, 
2019. 29

18     SOLÀ-MORALES, Ignasi, Territorios. Barcelona : Editorial Gustavo Gili SL, 2002.  133

19   idem.  128, 129
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Uma altura “enganosa” de repente ganha um valor numérico; os objectos 
parecem ser menores do que em tempos antigos, enquanto que a casa, apesar de 
tudo, parece ser maior, uma vez revelarem-se espaços e compartimentos nunca 
antes avistados. Afinal, havia — e talvez ainda haja — algo por descobrir, por 
procurar descobrir, seguido de uma vontade de hierarquizar ideias no momento 
— acontecimento que se repete em cada visita, mais ou menos longa. Observa-se 
a pedra como algo que quase “magoa” pensar mexer; um interior de madeira, no 
entanto, já aparenta ser mais fácil de “manobrar” — mas o material não é tudo. 
Questiona-se a abertura de vãos sobre a pedra, a permanência de características 
espaciais interiores, renovadas ou mantidas tal como estão. A própria ligação entre 
o antigo e o novo — a nível morfológico e volumétrico, — pensa-se “resolver” 
através de um vazio, com o intuito de haver o menos “embate” possível entre ambos 
e criar, de certo modo, uma transição mais subtil.

Um quarteto, problemático ainda que responsivo, é então usado como 
uma das “premissas” que, encaradas como conjunto, mais se assemelham a uma 
orquestra num cruzamento para um possível “descortinar” de uma solução — 
por vezes de um modo tímido, outras mais expressivo —, mas sempre presente 
no desenho, naquilo que se assume como um instrumento [próprio] de reflexão, 
pensamento e investigação. 

Esta ondulação alimenta-se, então, de uma sequência de “categorias não 
fixas” — onde podemos sempre (re)tornar num processo “vaivém” de projecto 
(ou de um pensamento sobre, para, um projecto) —, pelo facto de poderem ser 
invocadas quer num ponto de preparação, quer mais tarde como uma ferramenta 
durante a evolução do próprio movimento projectual. Motiva-se um certo sentido 
de multiplicidade e permutabilidade, integrado não só no “jogo” entre as mesmas 
— independentemente do protagonismo que lhes é dado —, como também naquilo 
que se reflecte num possível produto “fixado”: o projecto em si. De “braço dado” 
com “referências acumuladas” e circunstâncias, compõe-se um “arranque” — 
porventura embrionário — de uma obra por vir.

Em oposição a este jogo de luz, aparece por detrás da recentemente formada e 
ainda em actualização relação, a misteriosidade do futuro. É impossível apanhar 
um (fragmento de) vislumbramento daquilo que ocorrerá depois do presente.21

20           breve referência ao texto “Pedem-me algumas palavras sobre este conjunto de desenhos”: Quando numa parede vertical abro 
uma porta para através dela poder passar, coloco outra parede paralela à primeira e, depois, coloco duas paredes normais de dimensão 
igual às duas primeiramente colocadas, formando um quadrado em planta, e, para que não chova ou o sol não penetre, coloquemos um 
tampo superior de forma quadrada [...] — Fernando Távora, in Desenho projecto de Desenho. Lisboa : IAC, 2002. — texto cedido pelo 
Professor Manuel Mendes no âmbito da Unidade Curricular de Teoria 2, em 2015.

21   VEULEMANS, Sophie, “The Unexpected Answer, with the Emphasis on the Answer”, artigo focado na obra de René 
Magritte, The Unexpected Answer (1933), publicado a Novembro 2007 — consultado através de http://www.mattesonart.com/Blog/
ViewPost.aspx?pageid=1&ItemID=49&mid=1
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[103] A perda de noção de escala — São Pedro de Atacama, Chile — dá-se quando, na “gema” 
do deserto, nos deparamos com algo de dimensão familiar — uma casa, uma porta, uma 
janela … um agrupamento de casas, portas e janelas. Nada mais senão a “presença” humana 
construída — de certo valor íntimo, estrategicamente “colocada” num meio de tal extensão 
que parece ter músculos —, para nos fazer (re)focar a atenção no “próximo”.

[104] Na Plaza de Armas — Santiago do Chile — coexistem escalas, dimensões, materiais e 
gerações, o que certamente fará parte do gesto de convocação que dá forma àquele lugar. O 
cruzamento de actividades, movimentos, conversas e fluxos, nutre permanentemente uma das 
praças mais frequentadas da cidade. 
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O projecto é em si uma acção intersectiva, a sua actividade instala-se plenamente 
na porta que nos facilita a comunicação entre aquilo que conhecemos por 
realidade e os nossos desejos, quer dizer, entre a constatação do presente e o 
pressentimento do “por-vir”. [...] Nesse sentido a intersecção poderia ser uma 
“estância” capaz de reunir termos opostos mas indivisíveis, dualidades que são 
o produto mais de uma racionalidade que da existência de uma substância 
diferenciada.1

O sentido de continuidade, temporal e espacial, ao qual o projecto procura 
responder está imediatamente vinculado ao sentido de contiguidade, dado que é 
necessário controlar a contraditória relação entre interior e exterior, entre projecção 
e abertura, entre luz e penumbra; ou ninguém se sentirá “em casa”2. Uma ideia 
abstracta que outrora fora dominada por uma intenção de uma “arquitetura que 
respira”, de repente enfrenta um desafio no qual não se pretende anular um limite 
físico que desenharia um espaço altamente utópico, mas antes fazer com que este 
se integre numa composição em que o limite é sentido e vivido, como um “limiar 
prolongado”. Aquilo que primeiramente teria sido pensado como  uma “projecção” 
de um espaço “de sonho”, e que procurava exercitar uma possível resposta a um 
problema, é agora levado a um processo mais próximo da materialização, do “real”, 
pelo que surgem questões que convergem para uma certa “objectivação”. 

A ondulação deste projecto acabou por “atrair” umas questões mais do que 
outras. As actividades imaginadas no espaço — combinações possíveis da sua 
ocupação, o convívio, a procrastinação —, tomam uma posição cada vez mais 
pertinente, pelo que a atenção é focada mais no comportamento do e no espaço, 
do que na própria execução do projecto; a ondulação como processo é o principal 
“actor” — movimento que vai “fugindo” pontualmente do [meu] controlo.

O projecto de uma casa é quase igual ao de qualquer outra: paredes, janelas, 
portas, telhado. E contudo é único. Cada elemento se vai transformando, ao 
relacionar-se. Em certos momentos, o projecto ganha vida própria. Transforma-
-se então num animal volúvel, de patas inquietas e de olhos inseguros.3 

1   LEYVA, Juan Luis Trillo de, Argumentos sobre la contiguidad en la arquitectura. Sevilha : Universidad de Sevilla, 
Secretariado de Publicaciones, 2001.    59

2   SIZA, Álvaro, “Um desenho feito em segundos”, Textos 01. Lisboa : Parceria A.M. Pereira, 2019.    329
3   SIZA, Álvaro, “Construir”, idem.   21
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O projecto está para o arquitecto como o personagem de um romance está 
para o autor: ultrapassa-o constantemente. É preciso não o perder. O desenho 
persegue-o.4

O que inicialmente era uma busca em torno daquilo que poderia vir a ser um 
espaço que motivasse ao comum — ao encontro entre famílias —, agora manifesta-
se como sendo a casa como um todo; um domínio “próprio” que, quando vazio, 
nunca será privado ou comum, mas uma vez invadido, apropriado, dominado (por 
mobília, objectos, coisas, pessoas) poderá “assumir uma outra forma”. O apontar de 
um “aqui”, “ali”, ou “acolá” — que na sua essência são referências espaciais usadas 
para indicar o “limite” de algo (de um espaço ou uma ideia de espaço) — são elas 
próprias “construídas”, determinadas por quem habita a casa. As habitações são 
vistas como paisagens e o percurso como evocação de viagens5 — como que algo que 
se altera pelas mãos das estações, vontades, e gentes.

A partir de uma circunstância de valor pessoal imenso, ensaia-se talvez não 
uma possibilidade de resposta ao problema, mas antes um início de resposta a 
uma pergunta maior, que rodeia nada mais senão a prática da arquitectura. Uma 
pergunta que, talvez, se venha a “arrastar” de projecto para projecto. 

A arquitectura aqui não pretende construir uma forma de resposta a 
um problema particular; a própria essência — ou até génese — do problema, 
e a modelação do mesmo integram-se naquilo que é o processo de pensar a 
arquitectura. Este, no fundo, acaba por se manifestar como um exercício que 
permite pensar — apoiando-se em “vozes”, “circunstâncias” e problemas reais 
— ainda que produza um imaginário que se (des)multiplica (em simultâneo, 
integrante no pensamento), e que assim constrói o projecto, a forma, uma 
aproximação de [um início de] resposta. 

A mudança de escala que de repente domina as folhas de esquisso 
começa a pedir por um outro “tipo” de informação, de detalhe — o desenho 
como instrumento de esclarecimento da paisagem6. Ainda que questões como a 
materialidade tenham sempre estado a vaguear algures pela mente, e desenho, são 
agora testadas de modo talvez mais “realista” — como que perguntas “adiadas” 
(in)conscientemente, ou assumidas como temporariamente resolvidas. Por 
exemplo, o ritmo e direcção que a estrutura e estereotomia poderão assumir 
farão parte não só da leitura da composição como um todo, mas também da 
própria leitura de cada momento individual, conforme o uso de cada espaço. 

4   SIZA, Álvaro. “Construir”, Textos 01. Lisboa: Parceria A.M. Pereira, 2019.   21
5   SIZA, Álvaro. “Pedem-me para falar do Chiado”, idem.   42
6   A mão tacteando o papel / tacteia o próprio tacto, / como se o papel fosse a pele / de um corpo menos que 
corpo, intacto, // que a mão levemente aflorasse / acordando paisagens que são / antes pensamento que imaginação, / 
onde, imaginando-se, o pensamento parasse. // Também a mão é uma árvore / crescendo para dentro, / e o desenho o 
instrumento / de esclarecimento da paisagem. — in PINA, Manuel António, “No atelier de Alberto Carneiro”, Como se 
desenha uma casa. Porto : Assírio e Alvim, 2016.   41
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O conjunto de esquissos que 
entretanto se veio a manifestar 

como algo mais “lúdico” — 
distraído, e se calhar por isso 

produtivo —, foi o que sempre 
partiu de uma explicação para 

alguém exterior ao processo (ou 
quem seria, se noutro “cenário”, 

um cliente).

 Contudo, neste caso o “cliente” 
será certamente uma parte 

pertencente à comunidade família 
de famílias; e daí, aparece o 

monstruoso desafio de explicar 
a intenção, os desenhos, a casa, 

uma hipótese de actualização da 
casa. Estreiam-se as folhas em 

branco. 
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O mesmo acontece com a hesitação na inserção de “novos” materiais, com receio 
de que pudesse ferir a “tradicionalidade” por que é composto aquele lugar. 

Aproximamo-nos, (re)pensamos coberturas, aberturas, materiais, estrutura; 
a conservação, demolição, (re)construção, regressam de imediato para um maior 
aprofundamento. Contudo, e ainda que contraditoriamente, existe uma vontade e 
até necessidade de afastamento do que seria uma seguinte fase de execução; talvez 
pela incapacidade de fixar — por agora e em tal circunstância — uma só hipótese 
[de resposta], assim como pela inevitabilidade de convocação de outros factores, 
nomeadamente económicos. 

No diálogo que aqui se pretende estabelecer e apresentar — entre palavra e 
desenho (e onde ora domina um, ora outro) — a palavra não deverá ser entendida 
como um “enunciado” que aguarda algum tipo de conclusão. Os breves instantes 
de “conclusão” — ou antes, de síntese — aparecem como “pranchas”, folhas 
de desenho [mais] rigoroso acompanhadas por outras de “mão-livre” que se 
vêm a assumir como “explorações” no final de cada ensaio; demonstram uma 
possibilidade física — que o esquisso não suporta pela ilusão de uma geometria 
inexistente em proporções recalcadas que quase se tornam, a dada altura, 
imaginárias. 

Álvaro Siza escreve que o desenho é um risco sem geometria, é o desenho de 
uma atmosfera fugidia e contudo solidamente consolidada. Petrificada7. O desenho 
acaba por funcionar como a “jangada” de todo o processo criativo, na medida 
em que ilustra a possibilidade de usar uma premissa para fazer reinvidicações 
em relação ao eventual curso do futuro [...] símbolo de imprevisibilidade de uma 
narrativa concreta ainda por ‘desvelar’8. Deste modo, talvez seja possível afirmar 
que aqui o desenho não é [a abertura de] uma porta para, mas [um apoio para] 
o caminho. 

O desenho, mais ou menos claro, ilustrativo, solto e confuso, de pensamento 
profundo ou devaneios, é então um registo constantemente em actualização 
e indubitavelmente tão contraditório quanto controverso. Representa um 
“presente” momentâneo que se vai multiplicando noutros tantos, e que age como 
um pensamento com temperamento que confirma; [pois] o desenho revela como o 
pensamento é uma acção física, depende de um corpo9.

7   SIZA, Álvaro, “Nada está mais próximo da Arquitectura do que...”, Textos 02. Lisboa : Parceria A. M. Pereira, 2019. 29

8   VEULEMANS, Sophie, “The Unexpected Answer, with the Emphasis on the Answer”, artigo focado na obra de René 
Magritte, The Unexpected Answer (1933), publicado a Novembro 2007 — consultado através de http://www.mattesonart.com/
Blog/ViewPost.aspx?pageid=1&ItemID=49&mid=1

9   Cada desenho é uma chave, a tua chave, e para cada chave há disposta uma câmara do tesouro. O teu desenho 
expressa uma relação pessoal, única, entre  sujeito e pensamento. É um pensamento com temperamento, confirma. O teu 
desenho revela como o pensamento é uma acção física, depende de um corpo. É algo tão inevitável que um desenho não 
pode ser feito entre dois. Não se pode imitar, nem partilhar, o puro prazer que sente o autor ao desenhar. — in SANTA-
MARIA, Luis Martínez, “desenho como acto pessoal”, Intersecciones. Madrid: Rueda, 2003.   38
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Agir é intervir. Um braço que se estende ocupa espaço e torna-se, assim, uma 
escultura metafísica. Nunca pude deixar de dar a este facto insignificante uma 
importância alada sobre o quotidiano.10

O projecto aqui confronta-se [e dá início] à obra, num sentido de que a 
obra será esse resultado — imprevisível, indeterminado, indefinido — que apenas 
tomará lugar num futuro longínquo, arrastado e formado por uma colectânea de 
projectos, através dos quais se vai desenvolvendo uma espécie de “fio [ondular] 
conductor”. Este, por sua vez, será sempre “manipulado” por uma série de 
“referências acumuladas e distintos “olhares” sobre a prática da arquitectura que, 
de algum modo, mais ou menos evidente,  estarão sempre integrados no processo 
criativo. 

10   Livro do Desassossego. Vol.I. Fernando Pessoa. (Organização e fixação de inéditos de Teresa Sobral Cunha.) 
Coimbra: Presença, 1990. — 245 — através de: http://arquivopessoa.net/textos/3759

projectar   descor t inar  o  “problema-em-solução”



203

Este projecto — talvez ainda com algo mais próximo de “ingénuo” do que 
provavelmente de determinado, preciso, ou até resolvido —, serve como uma 
identidade em formação, à procura de [um] sentido — quer seja de colectivo, 
de encontro, de porta, janela ou abertura, de pátio, de intermediário —, mas 
sobretudo algum sentido de totalidade que possa ser originado a partir da fusão 
destas “categorias”, ou questões, na medida em que poderão dar eventualmente 
um sentido [próprio] de casa, “arrastado”, “alimentado”, por um sentido de 
projecto. Como uma campainha, que toca e ecoa, serve para anunciar algo, um 
problema que não se dá, de maneira alguma, por terminado e muito menos por 
respondido, e cujo ponto final não está a ser escrito, mas antes uma abertura para 
o “eco” poder prolongar-se — […] Acabar. Uma palavra imprecisa, uma espécie de 
erro de tradução, a substituir pela palavra começar…11

 Na verdade, este trabalho em “perseguição” de um projecto, de investigação 
intra- e inter-pessoal simultânea, poderia ser retomado num qualquer outro 
tempo; regressaria, certamente, com um outro “par de óculos”, não obstante o 
propósito não se perderia, ainda que estivesse sem dúvida sujeito a acrescentos 
e manipulações. Mas talvez seja este o momento certo de paragem, neste poder 
de deixar ressoar e de exprimir12. 

Contudo, será esse eco, essa insistência, que servirá como impulso naquilo 
que é um período de transição entre um olhar académico mais dependente 
de uma escola, e um outro profissional — com tanto de libertador como de 
constrangido —, e que poderá prolongar-se ao longo de um percurso como 
arquitecto, como parte absolutamente pertinente naquilo que é a procura de um 
“projecto próprio”. A continuação deste olhar [intro e] retrospectivo não teria 
que partir da continuidade do projecto para a casa-de-família(s), dado que os 
“saberes” recolhidos e absorvidos (in)conscientemente que aqui serviram de 
estímulo deram origem a uma ferramenta [múltipla] para um próximo, qualquer, 
projecto.

Segundo Molder, a pintura de Picasso […] é sempre um encontro, uma 
declaração13; é uma manifestação do que se sabe, uma revelação, manifesto… O 
resultado de algo, como momento de síntese resultante de um qualquer caminho 
percorrido. A operação projectual é algo que persegue esse momento, que anda 
constantemente à procura de algo, por vezes sem saber exactamente o quê — é 
aí que a caneta domina a mão. A ondulação, como “espaço-tempo” de reflexão, 
registo, e devaneios com mais ou menos intento ou protagonismo, é nada mais 

11   SIZA, Álvaro. “Arquitectura: Começar - Acabar”, Textos 01. Porto: Parceria A.M. Pereira, 2019.   254
12   MOLDER, Maria Filomena, “O que é que a Louise Bourgeois sabe, que eu não sei?”, in Estéticas e Artes. 
Controvérsias sobre o século XXI. Lisboa : Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2005.     238

13   idem.    239
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senão algo contraditório, inquieto, e sem dúvida de vida própria. O constante 
regresso aos “despertadores” — instrumentos desta orquestra —, é solicitado 
pelo próprio seguimento e desenvolvimento daquilo que começou por ser uma 
“ingénua” projecção de ideias, e que entretanto ganhou uma outra dimensão 
através do incentivo de um movimento “vaivém” — “espaço-tempo” para ensaiar 
e poder corrigir sem limite [...] Incluir o que não se vê e o que já não se vê.14 

Pensar no espaço como uma acção de multidisciplinaridade — ao comparar 
com uma constelação, encará-lo como poesia, ou algo entre a razão e a emoção; 
como uma escultura onde se “joga” com peças dominantes e secundárias que 
vão desvanecendo pelo terreno15; como um conjunto de traços arriscados e 
involuntários que surgem no papel antes de segredar à caneta o que fazer; ou 
ainda, como se acompanhado por música ao longo de todo o percurso. Uma 
junção de dois acordes: talvez um acompanhante do ritmo de quem por lá passa— 
o passo acelerado, o passo lento, subida de escadas, deslize por uma rampa, breve 
paragem para olhar pelo muro, ou lá para fora se no interior; mudança de direção. 
Um outro para o próprio espaço, estreito, fechado, rápido, lento, amplo e calmo…
Um diálogo entre disciplinas, olhares, vozes e pensamentos que, de certo modo, 
ajuda a definir o que pode ser a arte de habitar, própria de cada habitante e da 
relação que virá a ter com espaço — pois, tal como dito por Aldo van Eyck, o que 
é maravilhoso acerca da arquitectura é que é uma arte — apenas isso16. 

O projecto procura, de certo modo, um silêncio naquela circunstância: na (re)
conciliação entre o antigo e o novo, a força e a calma, a comunidade e o indivíduo, 
o público e o privado, o exterior e o interior, assim como o dentro — o “conhecido”, 
de casa —, e o fora — proveniente de um mundo estrangeiro e a “raiz” do problema, 
entre “encerramento” e uma possível “abertura”… Esse silêncio, com algo de 
inatingível, estimula o movimento ondular pela articulação e aliança de entidades, 
conceitos, intenções e interpretações, onde o processo de desenho é o “fazer a 
pensar” e o “pensar a fazer”. Esse silêncio é algo por que aspirar; pois talvez seja, na 
sua verdadeira essência, o próprio fruto do diálogo entre razão e emoção, função 
e significação — mas deixemos tal tarefa para a obra, um ser [ainda] fechado e 
secreto17. 

14   SIZA, Álvaro. “Arquitectura: Começar - Acabar”, Textos 01. Porto: Parceria A.M. Pereira, 2019.   254
15   [...] quando a obra se / desvanece no terreno / ascendente matéria / procurando a terra [...] — in PINA, Manuel 
António, Como se desenha uma casa, “No atelier de Alberto Carneiro”. Porto : Assírio e Alvim, 2016.   40

16   EYCK, Aldo Van, Writtings: the child, the city and the artist — an essay on architecture, the in-between realm 
/ ed. Vincent Ligtelijn, Francis Strauven, Amesterdão : Sun, 2008.   58

17   [...] obra de arte, um ser que está encerrado em si próprio, que guarda na sua visibilidade um mistério, um 
ser enigmático que não faz perguntas e que não responde a nenhuma pergunta, a única mudez fértil por nós conhe-
cida. Porém, o intérprete não desiste e tem uma razão poderosa para isso, a saber, a antecipação de que entre esse ser 
fechado, e enigmático, e a sua tarefa há uma espécie de afinidade. — in MOLDER, Maria Filomena, “O que é que 
a Louise Bourgeois sabe, que eu não sei?”, in Estéticas e Artes. Controvérsias sobre o século XXI. Lisboa : Centro de 
Filosofia da Universidade de Lisboa, 2005.     226

projecto



206

Alvar Aalto contava que por vezes, quando o projecto não avançava, fazia desenhos 
ou pinturas ao acaso, sem ligação directa com o projecto. Assim retomava o percurso. 
Em cada arquitecto há um desejo de nunca acabar o projecto. Num belíssimo 
filme, Picasso pinta por trás de um vidro. Quando uma forma se define, subverte 
tudo, fazendo nascer uma outra. O mesmo desejo de continuar sem fim atravessa a 
arquitectura.18

18    SIZA, Álvaro, “Exposição em Nápoles”, Textos 01. Lisboa: Civilização Editora, 2009.   252
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[105]  Sequência de ‘frames’ a partir de Visite à Picasso (1950), por Paul Haesaerts
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Este trabalho desenrolou-se em volta desta intenção: a procura de uma visita 
a um “texto meu”, partindo claramente daquilo que foi uma odisseia e de onde 
surgiu todo este questionamento em redor da casa, e tudo aquilo que é capaz de 
convocar. 

Na perseguição deste “texto” próprio, em forma de movimento projectual, 
ensaia-se sobre aquilo que já se assume como próprio, e que se manifesta como o 
mais próximo de um sentido de casa. Apoia-se em fragmentos do (des)conhecido, 
visitado em tempo e espaço de deambulação pelo “fora deste dentro”, oscilando 
entre a aproximação e o distanciamento de uma arquitectura de proximidade 
presente quer no múltiplo, quer no singular, da casa.

Numa viagem [por enquanto] sem destino2, o caminho é um passeio 
dinâmico de vida própria que se movimenta como um [contra-]músculo3, pelo 
que o “fim” não será o acabado, [mas antes] a obra que está por vir4. Num percurso 
biográfico, pessoal e algo subjectivo, já a querer avistar, ou ainda delinear, algum 
tipo de território profissional — e disciplinar —, a casa é [a procura de] resposta, 
como um universo que nos atrai, nos perturba e nos fascina e que nunca se deixa 
revelar totalmente, e sempre nos deixa perguntas por fazer sem nós sabermos que 
perguntas fazer5.

v iabi l izar  o  “problema-em-solução”

1   Fernando Távora — in MENDES, Manuel, Sobre o projecto de arquitectura de Fernando Távora: “minha casa”. 
Porto : FIMS, 2015.   [B]_2
2   MOLDER, Maria Filomena, “O que é que a Louise Bourgeois sabe, que eu não sei?”, in Estéticas e Artes. Con-
trovérsias sobre o século XXI. Lisboa : Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2005.     241
3         E que objecto bonito e dinâmico é um caminho! [...] Quando revivo dinamicamente a estrada que “trepa” a colina, 
tenho a certeza de que a estrada em si tem músculos, ou melhor, contra-músculos. No meu quarto em Paris, é um bom 
exercício pensar na estrada desta maneira. Enquanto escrevo esta página, sinto-me livre do meu dever de dar um passeio: 
tenho certeza de ter saído de casa. [...] — in BACHELARD, Gaston, The Poetics of Space. Nova Iorque: Penguin Books, 
2014.   33

Como seria, aliás, possível visitar bem um texto meu, sem me visitar a mim próprio?1
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O esplendor da fala6, que aqui se dá entre casas, propõe uma hipótese de 

resolução de uma série de problemas no espaço habitacional actual, resultante de uma 

dilatação de liberdade criativa — ainda que se desvie propositadamente da mesma, 

extraíndo-a do seu contexto; pois não se vive num mundo vago, posto que o mundo 
vital é constitutivamente circunstância, é este mundo, aqui, agora. E circunstância 
é algo determinado, fechado mas simultaneamente aberto e com amplidão interior, 
com oco ou concavidade onde mover-se, onde decidir-se7. 

Uma possibilidade de resposta é “fixada” — (de)terminada pela circunstância 

de prova —, tão definitiva quanto volátil, onde um novo modo de habitar provém de 

um viver-em-conjunto — “dialogante” com deambulantes de todas as idades, ditadores 

de primazias, hábitos —, e sobretudo para onde seria possível (re)tornar a valores 

e símbolos que subsistem umbilicalmente, para moldar uma [qualquer] condição de 

encontro responsiva a permanências, vontades, intuições… Um esplendor que, ao 

invés de permitir a criação e efabulação de uma própria realidade social, permite a 

criação de uma realidade própria, correspondente a um sentido próprio de projecto, 

e da própria prática de arquitectura.

4   Louise Bourgeois — in MOLDER, Maria Filomena, “O que é que a Louise Bourgeois sabe, que eu não sei?”, in 
Estéticas e Artes. Controvérsias sobre o século XXI. Lisboa : Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2005.   243

5   BRITO, Joaquim Pais de, Muitas coisas e um pássaro. Porto : Sextante Editora, 2017.   49 
6   [...] o esplendor da fala [...] a fala, a língua, esse universo que permite a criação e a efabulação de uma própria 
realidade social — in BRITO, Joaquim Pais de, Muitas coisas e um pássaro. Porto : Sextante Editora, 2017.   49
7         [...] Toda a vida se decide a si mesma constantemente entre vários possíveis. [...] Viver é constantemente decidir 
o que vamos ser — Fernando Távora in MENDES, Manuel, “Imigração Emigração”, Sobre o projecto de arquitetura de 
Fernando Távora: “minha casa”. Porto : FIMS, 2015.  
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Projectar: há um princípio quase em nebulosa, raramente arbitrário. 
Perpassa a história toda, local e estranha, e a geografia, histórias de pessoas e experiências 
sucessivas, as coisas novas, entrevistas, música, literatura, os êxitos e os fracassos, 
impressões, cheios e ruídos, encontros ocasionais. Uma película em velocidade acelerada 
suspensa aqui e ali, em nítidos quadradinhos. Uma grande viagem em espiral sem 
princípio nem fim, na qual se entra quase ao acaso. Comboio assaltado em movimento. 
É preciso parar e ser oportuno na paragem. 
Agora entra a razão, com os seus limites e a sua eficácia. 
Talvez retomar a viagem?8

8   SIZA, Álvaro. “Projectar”, Textos 01. Porto : Parceria A.M. Pereira, 2019.   219
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