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nota prévia.
A presente dissertação segue o novo acordo ortográfico.
As citações em português referentes a edições de língua não portuguesa foram traduzidas livremente pelo autor.
Algumas das imagens apresentadas foram recortadas e/ou sofreram alterações cromáticas relativamente às originais.
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resumo
A dissertação que se apresenta, intitulada ‘a máquina do vinho’, resulta
de uma reflexão teórica em torno de um exercício de projeto a partir
do qual se procura construir uma posição crítica sobre o exercício
da arquitetura. Partimos da necessidade de pensar uma adega para a
Quinta do Pessegueiro, na Beira Interior, para identificar e explorar
um conjunto de temas que sendo particularmente relevantes neste
exercício estão sempre presentes na prática do projeto e orientam
o nosso modo de ver, pensar e fazer arquitetura. A narrativa que se
apresenta divide-se em três partes, duas de reflexão e uma de prática.
O binómio nietzschiano instinto-intelecto, que se dedica a explorar
dois tipos diferentes de assimilação e construção de conhecimento,
e a prova desse mesmo conhecimento através do ato criativo, num
terceiro momento - o evento.
O instinto ocupa-se dos temas que se foram revelando a partir do
momento que começamos a desenhar uma adega. Da sensualidade
das formas do vinho à racionalidade e economia das máquinas, existe
uma vontade de trabalhar uma posição de equilíbrio entre Apolo e
Dioniso. Um compromisso entre turismo e indústria. O intelecto
remete para uma construção de conhecimento que parte com um
objetivo - tornar mais concreto o exercício pela identificação dos
temas mais importantes ao projeto de uma adega. Procuramos estudar
a gravidade, no seu estado físico e metafísico, tal como o meio em que
atua, o espaço-tempo, onde pretendemos expor um enquadramento
da luz enquanto referência temporal. O último texto deste capítulo
constrói sobre a ideia de movimento. Em fluxos, estudamos as
dinâmicas que permitem diferentes alterações de estado no tempo.
O evento é a concretização do conhecimento construído nos dois
primeiros capítulos através do ato criativo que pretende justificar a
sua pertinência. Do problema antigo da quadratura do círculo, que
coloca o homem em frente a Deus, ao trabalho do limite entre uma
e outra coisa, no interstício, procuramos a liberdade de um espaço
em potência, que se assume como uma estrutura do acontecimento,
que não o desenha.
Esta dissertação assume-se como uma partida. Referimo-nos
especificamente jogo das construções do vinho. Uma postura de
projeto que procura conhecer o mundo sobre o qual trabalha com a
mesma intensidade que se conhece a si própria. Uma reflexão sobre
um espaço que ainda não conhecemos, mas que existe, em potência.
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abstract
The dissertation we are presenting, entitled ‘the wine machine’, is
a result of a theoretical reflexion around a project exercise from
which we are trying to build a critical position about the exercise
of architecture. We started from the need to design a winery for
Quinta do Pessegueiro, in Portugal, to identify and explore a number
of themes that while being particularly relevant in this exercise are
always present in the practise of project and guide our way of seeing,
thinking and doing architecture. The narrative we are presenting
is divided in three parts, two of reflexion and one of practise. The
Nietzschean binomial instinct-intellect, that looks towards exploring
two different kinds of assimilation and building of knowledge, and
the trial of that same knowledge through the creative act, in a third
moment - the event.
The instinct occupies itself with the themes that unraveled from
the moment we started to design a winery. From the sensuality of
the shapes of wine to the rationality and economy of the machines,
there is a will to work out a position of balance between Apollo and
Dionysos. A compromise between tourism and industry. The intelect
refers to a building of knowledge that starts with an objective - to
make clearer the exercise by the identification of the most important
themes to the project of a winery. We try to study gravity, in its
physical and metaphysical state, like the medium it operates in, the
spacetime, where we intend to expose an understanding of light
has a reference of time. The last text in this chapter builds on the
notion of movement. In flows, we study the dynamics that allow for
different changes of state in time. The event is the concretization of
the knowledge built in the first two chapters through the creative act
that intends to justify its relevance. From the ancient problem of the
squaring of the circle, that scales man up against God, to the work
of the limit betwen one and another thing, in interstice, we look for
the freedom of a potential space, that presents itself has a structure
of the experience, without trying to choreograph it.
This dissertation views itself has a singular match. We are referring
specifically to the game of wine constructions. A posture of project
that looks forward to know the world it operates in with the same
intensity it knows itself. A reflexion about a space we do not know
yet, but that exists potentially.
10
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brinde
E este é o momento da opção: oferece-se a possibilidade
de dizer tudo, de todos os modos possíveis, e temos de
chegar a dizer uma coisa, de um modo particular. [...] Até
ao momento anterior àquele em que começamos a escrever,
temos à nossa disposição o mundo – o que para cada um
de nós constitui o mundo, uma soma de informações, de
experiências, de valores – o mundo dado em bloco, sem um
antes nem um depois, o mundo como memória individual e
como potencialidade implícita; e nós pretendemos extrair
deste mundo um discurso, uma narrativa, um sentimento:
ou talvez mais exatamente pretendemos realizar uma
operação que nos permita situar-nos neste mundo.1

[1] Adega em Areni-1,
Arménia, 4100 a.C.

A que hoje consideramos a mais antiga adega do mundo foi
descoberta em 2007, nas escavações de um complexo de grutas em
Areni, na Arménia. Para além do primeiro registo de um sapato de
pele, foram também encontradas cubas de fermentação, prensas,
vasilhas de armazenamento, copos e jarros, próximos do que seria
um cemitério, com cerca de vinte sepulturas. Pensa-se que o culto do
vinho estaria relacionado com os rituais de celebração dos mortos,
não só pela viagem espiritual que o álcool proporciona, mas pelo
isolamento físico que esta prática tinha implícita. Estas descobertas
dizem-nos que a relação entre o homem e o vinho começou há mais
de 6100 anos, dentro de uma cave escavada no íntimo de uma rocha,
um refúgio isolado do mundo.
De um ponto de vista nutricional e culinário, o vinho expandiu a
oferta alimentar ao consumo da uva selvagem e ácida, através da
sua fermentação. O homem teve de aprender a ler os ciclos da
natureza, a controlar o crescimento das plantas, a garantir uma fonte
de água segura e a afastar as pestes que ameaçavam as colheitas.
Do ponto de vista social, o consumo de bebidas alcoólicas alterou
a maneira como interagimos uns com os outros, em sociedade. O
ato de beber aos mortos, ou de beber a alguma coisa em especial,
viajou até aos dias de hoje por caminhos tão religiosos como pagãos.
O brinde, enquanto compromisso informal entre diferentes partes
sobre o acordo de um valor em comum, faz parte de uma linguagem
universal, no espaço, e no tempo.
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CALVINO, Italo, ‘Seis propostas para o novo milénio’. Lisboa: Editorial Teorema, 1998. p.149
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Esta dissertação incide sobre uma reflexão teórica em torno de um
exercício de projeto que procura construir uma posição crítica de
arquitetura. Partimos da necessidade de desenhar uma adega para
identificar e explorar os temas que se revelam pertinentes, não só
a este exercício em particular mas também à prática do projeto em
arquitetura. De um modo estruturado, procuramos dar forma às
relações que se estabelecem no nosso subconsciente para que nos
consigamos ver melhor, como o fazemos em frente a um espelho.

[2] Hip, Hip, Hurrah!,
P.S. Krøyer; 1888. Pintura a óleo sobre tela, em
exposição no Gothenburg
Museum of Art, na Suécia.

A viagem pela Máquina do Vinho está dividida em três partes, duas de
reflexão e uma de prática. O binómio nietzschiano instinto-intelecto,
que se dedica a explorar dois tipos diferentes de assimilação e
construção de conhecimento, e a prova desse mesmo conhecimento
através do ato criativo, num terceiro momento - o evento.
O instinto ocupa-se dos temas que encontramos sem procurar, quando
começamos a desenhar uma adega. Em formas e vinho exploramos
as últimas reflexões publicadas em Portugal sobre as construções do
vinho, onde as linhas da paisagem e o significado deste programa
colocam em evidência o lado sensível deste exercício. Entre Apolo e
Dioniso pretende expor uma contextualização filosófica do espírito
sobre o qual nos movemos, um enquadramento da arte que flutua
entre o sensível e o intelegível, e que faz a ponte para o terceiro texto.
Este capítulo encerra com a máquina, onde se explora a relação entre
o homem e a tecnologia na arquitetura, numa perspetiva que vai além
da exposição explícita da racionalidade de uma função para que se
consiga criar uma retórica.
O intelecto é uma construção de conhecimento que parte com
o objetivo de tornar mais concreto o exercício de adega pela
identificação dos temas mais importantes ao seu enunciado. O
primeiro texto debruça-se sobre a gravidade, não só pela sua
importância no processo de produção do vinho e implantação
das adegas, mas enquanto ferramenta que nos permite trabalhar o
diálogo entre o peso e a leveza. O segundo texto é sobre o meio
em que a gravidade atua, o espaço-tempo, na medida em que não
controlamos nem compomos com a força em si, mas com as decisões
que impomos à matéria em relação à sua capacidade de reflectir a
luz. O último texto compreende já uma reflexão da luz enquanto
referência temporal que permite a alteração de estados no tempo. Em
fluxos, estudamos os diferentes movimentos que estão em jogo numa
adega contemporânea.
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[3] US-Soviet sailors on
VJ-Day, US Navy World
War II Achieves; 1945.
Marinheiros americanos e
soviéticos festejam o fim da
Segunda Guerra Mundial
no Alasca.

O evento é a concretização do conhecimento construído nos dois
primeiros capítulos através do ato criativo que pretende justificar
a sua pertinência. A quadratura do círculo define os pólos
conceptuais entre os quais trabalhamos e o conflito que provém
da sua coexistência. Entre o quadrado e o círculo, entre homem e
Deus, a distância que se constrói entre uma e outra coisa é explorada
através do trabalho do limite, o interstício. O campo onde colocamos
o peso da realidade para que possamos libertar o espaço. O espaço
em potência reflecte sobre a capacidade do espaço reservar para
si a capacidade de se continuar a redefinir constantemente. Uma
leitura sobre outras posturas críticas de arquitetura que procura
situar na leveza uma posição própria. O terceiro capítulo culmina
em estrutura, um texto que pretende desvendar a circunstância sobre
a qual se jogou esta partida, e a proposta de projeto que procura
estruturar o acontecimento, sem o desenhar por completo.
Sobre a formação do arquitecto já afirmava Vitrúvio que
“ele deve… de saber escrever e desenhar, ser instruído na
geometria e não ser ignorante da óptica, ter aprendido a
aritmética e saber muito de história, ter bem estudado a
filosofia, ter conhecimento da música e algumas noções de
medicina, de jurisprudência e de astrologia”.
As exigências de Vitrúvio, formuladas há dezanove séculos,
mantem-se inalteradas na sua generalidade.
Continuamos iguais.2
Não somos muito diferentes dos homens que há seis milhares de
anos abriam cavernas, nem tão pouco dos romanos que há dois
milhares de anos levantavam as cidades e os templos que ainda
hoje são tomados como referência. O significado do brinde é o
mesmo para um impressionista escandinavo do séc. XIX e para um
sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Um brinde é a celebração
de um valor em comum. A contemporaneidade das palavras de
Vitrúvio, ecoadas por Fernando Távora em 1985, é mais um reflexo
do que nos une enquanto homem. Um ser que partilha uma vontade
incansável de conhecer o que o rodeia, para se conhecer a si próprio.
Na responsabilidade de construir para o homem, cabe ao arquiteto
conhecê-lo, e conhecer-se.
TÁVORA, Fernando, in ‘Guia de Estudante: 1984-85 / Faculdade de Arquitectura da Universidade
do Porto’. Porto: FAUP, 1985. p.4
2
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formas e vinho
Ao longo do século XX, até à entrada de Portugal na CEE,
em 1986, a questão de identidade portuguesa é central.
Nos anos seguintes, face ao otimismo europeu, que vivemos
e suscitámos, esse problema desapareceu. Nos últimos
anos, tudo mudou: a crise levou Portugal a um espelho,
nos fundos do clube europeu. Mas entretanto a festa do
turismo eclodiu, e ninguém chegou a ver, exatamente, o que
lá estava. Somos o interesse dos reformados da Europa, de
jovens casais de turistas low-cost, de enólogos de todo o
mundo, de académicos em trânsito.

[4] AdegaMãe, Pedro
Mateus; Torres Vedras,
2011. Registo fotográfico
analógico do autor.

No entanto, sem querer ser desmancha-prazeres, talvez
valha a pena regressar ao tal espelho. De momento, e é por
isso que este livro é importante, a arquitetura portuguesa
parece relocalizar-se nas “arquiteturas do vinho”. É nesta
área que muitos ateliers encontraram trabalho; a resiliência
do vinho suportou a resiliência da arquitetura portuguesa.
Mas é preciso notar que o equilibrismo-romantismo,
político-social, que gostamos de associar à arquitetura
portuguesa aqui desaparece. Não são edifícios menores –
alguns são os melhores dos últimos anos – mas são parte
de uma marca; são um produto. O mais interessante é que
denotam um raro cruzamento de táticas empresariais com
estratégias autorais; nas “arquiteturas do vinho”, o autor
é um empresário assumido e vice-versa.
Se posso generalizar, diria que os arquitetos portugueses
gostam de formas, e gostam de vinho. Há por isso uma certa
justiça poética neste encontro. Este livro prova a primeira
parte do que disse Dijsselbloem, presidente do Eurogrupo,
quanto a gastarmos o que devemos em “copos e mulheres”.
Já não é mau.
Mas olhando para o espelho, retomo a pergunta anterior:
o nosso futuro é a hotelaria com vinho, no centro das
cidades e na paisagem mais remota? E, nesse caso, o que
acontecerá à arquitetura portuguesa?1

FIGUEIRA, Jorge, ‘Provar a arquitetura do Vinho’ in Portuguese Contemporary Wine Architecture.
Lisboa: UZINA BOOKS, 2017. p.11
1
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[5] da série “Vindimas”,
Artur Pastor; Douro, anos
50/60. Fotografia analógica.

Sobre formas e sobre vinho, já muito se fez. Sobre as formas do vinho
também, mas nem tanto se escreveu. No prefácio à última publicação
sobre as construções do vinho2 em Portugal, Jorge Figueira faz uma
leitura do panorama português, que perante as dificuldades da crise,
encontrou nas “arquiteturas do vinho” um bote de salvamento. A
questão para a qual se parte nesta introdução a alguns casos de estudo
– entre eles adegas, hotéis e restaurantes – é sobre o que fazer com
esses mesmos botes. O navio não afundou, e aparentemente bem,
regressámos à tona da água e continuamos viagem. Qual o papel das
formas do vinho na construção do futuro, não só da arquitetura, mas
também de Portugal.
As grandes variedades de composição dos solos, associadas às
características do clima, sempre fizeram do nosso país um lugar
ideal para acolher a cultura da vinha. Enraizado na nossa história e
tradição, o vinho viu nas últimas décadas um aumento da intervenção
humana, através do “melhoramento dos sistemas de rega, da seleção
clonal das videiras e [de] uma série de técnicas enológicas”3, que
desencadeou a sua produção mesmo em locais onde antes não era
possível. Esta revolução tecnológica semeou por todo o território
novas estruturas cuja dimensão industrial é associada a uma operação
comercial, não só do vinho, como do espaço e paisagem onde este
é feito.
As mais significativas “Construções do Vinho” são as
paisagens como a do Douro Histórico, a do Douro dos
patamares ou a dos currais ou curraletas no Pico dos Açores,
que são equivalentes à dos terraços de arroz das cordilheiras
Filipinas. São paisagens transformadas e construídas pelo
homem, num esforço determinado, com um propósito claro,
o de obter superfícies adequadas à produção agrícola, e no
caso do Douro e do Pico, à vitivinícola. (...) Estas paisagens
são extraordinariamente sedutoras, pois são mostra de
que a natureza e o homem podem agir em conjunto, em
sintonia e adequando resultados que não são imediatistas e
que persistem no futuro. São sedutoras também porque não
deixaram de ser naturais para ser do homem.4

SERÔDIO, João Pedro; BRANDÃO COSTA, Nuno, in ‘As Construções do Vinho’. Porto: Associação
Um Porto para o Mundo, 2011. p.12
3
NEVES, José Manuel das, ‘Portuguese Contemporary Wine Architecture’ Nota do Editor. Lisboa:
UZINA BOOKS, 2017. p.3
4
SERÔDIO, João Pedro e BRANDÃO COSTA, Nuno, in Op. Cit.
2
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[6], [7], [8] Adega da
Quinta do Vallado, Francisco Vieira de Campos;
Peso da Régua, 2012. Adega Mayor, Álvaro Siza;
Campo Maior, 2007. Adega da Herdade do Freixo,
Frederico Valsassina; Redondo, 2016.

Embora os vinhos portugueses sejam característicos o suficiente
para ser possível traçar um perfil tipo de cada região vitivinícola,
as adegas não permitem a mesma categorização. Ainda assim, uma
leitura panorâmica do território português permite-nos encontrar
três estratégias distintas de composição: “as que se elevam com
gigantismo na paisagem a norte e acompanham a topografia sinuosa
dos socalcos no Douro; as contidas e mais objetuais que despontam
nas planícies a sul e ainda as que escavam para dissimular a sua
presença.”5 A ancoragem à circunstância é por vezes feita pela
evocação do passado através de materiais e técnicas vernaculares,
mas é interessante reparar uma postura transversal de “integração de
equipamentos modernos e tecnologias de ponta na complementação
dos processos ancestrais de produção do vinho”6. A liberdade
conquistada pelos novos meios e pela oportunidade de pensar um
projeto de raiz, permite a estas experiências testar os limites da
negociação entre homem e natureza.
Os avanços tecnológicos e a prática crescente do enoturismo, “com o
objetivo de dar a conhecer as etapas do processo produtivo do vinho,
dos seus aromas e sabores, das suas regiões, hábitos e culturas”7,
vem turvar os limites que existiam antes entre espaços de trabalho
e espaços de lazer. A introdução de dinâmicas contrastantes sobre
o mesmo plano coloca novas questões ao desenho destes edifícios
que perante a oportunidade de se reinventarem, aproveitam para
se questionar sobre o que são de facto. Fábricas? Laboratórios?
Bibliotecas? Museus? “Uma adega já não é o que era. Está melhor,
assim como o vinho”8. As antigas caves, de aspeto cru e humilde,
agigantam-se agora sobre as mais belas paisagens e escavam
labirintos subterrâneos. Estes artefactos vão pontuando a paisagem
de norte a sul, dançando entre limites funcionais e formais, num tipo
de encomenda que parece não sentir as oscilações do mundo real. O
seu papel, no futuro da arquitetura portuguesa, só depende da nossa
capacidade de tirar partido da liberdade destas experiências e traçar
caminho, não para aí, mas por aí.

NEVES, José Manuel das, in Op. Cit.
Ib.
7
Ib.
8
CASTANHEIRA, Carlos, in ‘Portuguese Contemporary Wine Architecture’. Lisboa: UZINA
BOOKS, 2017. p.50
5
6
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O prazer de beber não está no esquecimento do
próprio pela embriaguez, mas na fugaz sensação
de leveza que nos começa a correr pelo corpo.
Com a idade, acelera-se cada vez mais a chegada
desse momento que torna ambíguos os contornos
da consciência, que até então se encontra clara.
O mesmo acontece com a paisagem na hora do
crepúsculo em que tudo aquilo que teria forma e
cor definida, assim como profundidade e textura,
se converte numa existência ambígua e difusa,
diluindo-se no meio da camada de ar violeta e
opaca. O curto espaço de tempo em que o corpo
flutua, passando do mundo transparente ao mundo
opaco, é um momento doce, como o que se tem
quando perdemos a consciência da realidade, sem
darmos conta, quando estamos quase a adormecer.1
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entre Apolo e Dioniso
1

[9], [10] da série ‘Singapore’, Nguan; Singapura,
2018. Fotografia analógica. O Rapto de Proserpina, Gian Lorenzo Bernini;
1622. Escultura em mármore, em exposição na
Galleria Borghese, em
Roma.

Conseguiremos muito para a disciplina da estética quando
atingirmos, não apenas uma mera compreensão lógica,
mas também uma apreensão imediatamente certa do facto
que o desenvolvimento futuro da arte está condicionado
pela dualidade do Apolíneo e do Dionisíaco: tal como a
procriação depende da dualidade dos sexos, da sua luta
contínua e só ocasional reconciliação.2
Na fundamentação da sua primeira obra, que se debruça sobre a
origem, composição e finalidade da arte trágica grega, Friedrich
Nietzsche propõe uma perspetiva sobre a estética que assenta
na dualidade conceptual entre o deus grego Apolo e Dioniso. O
Nascimento da Tragédia associa o “grande contraste, em origem e
intenção, entre as artes visuais (plásticas), o Apolíneo, e as artes nãovisuais (música), o Dionisíaco”3, respetivamente ao mundo do sonho
e da embriaguez.
O apolíneo representa o princípio da individuação, um processo de
criação do indivíduo, que se realiza como experiência da medida e
da consciência de si. Apolo, deus da beleza e da razão, é a expressão
da imagem divina, associado a ideias de luz e clareza. Iluminado, tal
como grande parte dos deuses olímpicos e os homens que se tornam
gloriosos pelos seus feitos heroicos. Para Nietzsche, os deuses e
heróis apolíneos refletem o mundo do sonho “em cuja criação cada
homem é um artista consumado”4, pela ilustração e perpetuação da
fantasia. Essa ilusão é o princípio de individuação, através do qual o
homem se agiganta e distingue dos demais.
A composição que, pelo esforço, vive de uma certa autonomia de
significado pelas relações que cria dentro de si, consigo própria,
numa linguagem mais lógica que sensível. Como um desenho que
se fixa numa configuração ideal de elementos, definidos e absolutos,
que se assumem como expressão física da matemática, da geometria
e da ciência, enquanto argumentos de uma obra que toca o infinito,
na imagem de fixar o absoluto e o perfeito num ponto do tempo. A
corrida infindável atrás da utopia.
ITO, Toyo, ‘Escritos’. Múrcia: Librería Yerba, 2000. p.83
NIETZSCHE, Friedrich, ‘The Birth of Tragedy’, traduzido por Ian C. Johnston. Nanaimo, BC,
Canadá: Malaspina University-College, 2000. p.8
3
Ib.
4
Ib.
1
2
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O dionisíaco, por outro lado, destrói o sentido apolíneo de
individualidade e dilui a parte no todo, como uma experiência de
reconciliação das pessoas com as pessoas e com a natureza, numa
harmonia universal, num sentimento místico de unidade. Dioniso,
deus da embriaguez e do excesso, é a expressão de um estado
orgástico de festa e multiplicidade, onde toda a intensidade das
emoções é aceite e celebrada, tanto a alegria como a tristeza. No
estado dionisíaco “o homem deixou de ser o artista, ele é a obra de
arte”5.
[11] Fontana Mix, John
Cage; 1958. Uma coleção
de 20 páginas de material
gráfico: dez páginas cobertas com seis linhas curvas em cada, e dez tiras de
filme transparente cobertas
com pontos aleatórios. De
acordo com um sistema
específico, e através da interseção de pontos, a sobreposição de páginas produz
linhas que conectam os
pontos e medidas que podem ser livremente associadas a ocorrências musicais
tais como volume, tom, cor
e timbre. O intérprete deixa
de encontrar uma pauta no
sentido convencional, mas
antes um tratamento manual para a notação de uma
composição.
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A leveza de abdicar do controlo que a regra e a ordem nos dão pelo
imprevisto, numa perspetiva que reconhece a obra, os seus elementos
e o próprio homem enquanto parte de um todo. Um exercício que vai
além da finitude e definição de cada uma das suas partes e nos impede
de distinguir onde uma acaba e a outra começa. Algo que resulta do
gesto mais curto, rápido e direto que o improviso permite, sem o
espaço nem o tempo necessários à configuração de uma composição
pré-definida. O mergulho no imprevisível da realidade.
Sobre o nascimento da tragédia, é de reparar que a arte trágica grega
não vive do antagonismo entre o apolíneo e o dionisíaco, mas sim da
sua aliança, na reconciliação entre estes dois princípios. A música,
e o próprio entusiamo de uma multidão que se sente transformada e
retratada num frenesim comum, representativo do todo, do coletivo
do qual todos fazem parte, coexiste com a palavra e a cena, o lado
apolíneo da fantasia e da razão que constrói e fixa as ideias. Por sua
vez, a imagem de perfeição vive constantemente corrompida pelas
vontades fundamentais da natureza humana, numa aceitação plena
do sofrimento com alegria, como parte integrante da vida. Espelho
do homem, a tragédia vive do limbo que acontece entre a aparência
e a essência, a representação e a vontade, a ilusão e a verdade.

5

Ib.
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O arquiteto não representa nem um estado dionisíaco, nem
apolíneo: aqui está o grande ato de vontade, a vontade que
transporta montanhas, a embriaguez da grande vontade,
que anseia pela arte. (...) Na construção deve tornar-se
visível o orgulho, a vitória sobre a gravidade, a vontade de
poder; a arquitetura é uma espécie de eloquência do poder
em formas, por vezes persuasivas, e mesmo aduladoras,
por vezes simplesmente imperativas.6

[12] Museum for a Small
City Project, Ludwig Mies
van der Rohe; 1943.

Pela sua materialidade, a prática da arquitetura é facilmente
associada ao mundo da razão, ao imaginário de Apolo. O esforço
em conquistar terreno ao reino da fantasia, na criação de formas
para o homem, “quem e para quem se cria a arquitetura”7, é uma
experiência que remete para as imagens do mundo dos sonhos, que
nos identificam e individualizam. Tal como o exercício de organizar
uma ideia que funciona, que trabalha e responde ao propósito de nos
servir, se aproxima também dos princípios apolíneos de clareza e
tranquilidade.
Ainda assim, uma leitura da arquitetura através deste espetro
seria bastante redutora, pela natureza das questões sensíveis que
também fazem parte da conceção de um objeto e se distanciam do
pensamento premeditado da razão. Enquanto construção, prática e
teórica, a arquitetura revela-se uma expressão inevitável do homem
que exprime na sua obra a dualidade da sua própria condição, o
sensível e o inteligível. O tipo de pensamento das lógicas funcionais
e do cálculo construtivo, que associamos à utilitas e firmitas da tríade
vitruviana, é um conhecimento que se constrói pela instrução e faz
parte do intelecto, mas a sensibilidade emocional, que associamos à
procura de beleza – venustas – é uma faculdade do sentimento, que
está relacionada com o instinto e a maneira como nos relacionamos
e experienciamos as coisas.

NIETZSCHE, Friedrich, ‘O crepúsculo dos Ídolos’. Lisboa: Edições 70, 2018, p.72
BAEZA, Alberto Campo, ‘Luz e Gravidade: o quid da questão’, in ‘A Ideia Construída’. Casal de
Cambra: Caleidoscópio, 2008. p.24
6
7
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[13] Domino de Pingus
Winery, Peter Zumthor;
Espanha, 1943. Proposta
não-construída.

Esta dualidade ultrapassa o processo de conceção de uma obra de
arquitetura e estende-se também à sua própria assimilação. Tanto a
razão como a sensibilidade fazem parte da experiência do corpo no
espaço, que tanto pelas suas qualidades físicas como pelo significado
do seu uso, se relaciona com o objeto construído. Em qualquer
projeto de arquitetura, e ainda mais numa máquina que lida com o
binómio turismo-industrial, flutuamos entre o extremo da razão e do
instinto para compreender as questões mais pertinentes do exercício
que é desenhar uma adega.
A força de um bom projeto encontra-se em nós e
na capacidade de percebermos o mundo racional e
emotivamente. Um bom projeto arquitetónico é sensual.
Um bom projeto arquitetónico é inteligente.8
O projeto a que nos propomos é a materialização deste mesmo
confronto. Uma máquina, entendida como uma peça única que pela
sua natureza exige um conhecimento técnico bastante específico,
ao mesmo tempo que se assume enquanto um autêntico hino às
sensações. Uma catedral dos prazeres, sensíveis e intelectuais. Este
exercício propõe um mergulho profundo no mundo do vinho, onde
se pretende descobrir o que é realmente uma adega, ou melhor ainda,
o que quer ser.

ZUMTHOR, Peter, ‘Ensinar arquitetura, aprender arquitetura’, in ‘Pensar a arquitetura’. Barcelona:
Gustavo Gili, 2005. p.53
8
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[14], [15] Adega da Herdade do Freixo, Frederico Valsassina; Redondo, 2016. Uma obra
de referência da arquitetura portuguesa que celebra tanto a as relações estéticas, sensuais e
percetivas de uma composição, como a racionalidade e particularidade dos processos que
lhe dão sentido.
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a máquina
Se esquecemos por um instante que um transatlântico é um
instrumento de transporte e se o contemplamos com novos
olhos, sentiremos que estamos diante de uma manifestação
importante de temeridade, de disciplina, de harmonia, de
beleza calma, nervosa e forte.

[16] RMS Titanic, projetado por Thomas Andrews;
plano de corte e fotografia
em Southampton, no dia 10
de Abril de 1912.

Um arquiteto sério que contempla como arquiteto (criador
de organismos) encontrará num transatlântico a libertação
de servidões seculares malditas.
Ele preferirá, ao respeito preguiçoso das tradições, o
respeito das forças da natureza; à pequenez das conceções
medíocres, a majestade das soluções decorrentes de um
problema bem formulado e requeridas por este século de
grande esforço que vem dar um passo de gigante.
A casa dos terrestres é a expressão de um mundo obsoleto
de pequenas dimensões. O transatlântico é a primeira
etapa na realização de um mundo organizado segundo o
espírito novo.1
Partindo para uma desconstrução da adega segundo o espírito novo,
convocamos Le Corbusier para a compreensão de um objeto que
encontra sentido no seu uso, pelo seu papel enquanto organismo
que serve o homem. Se “uma casa é uma máquina de morar [,] uma
poltrona é uma máquina de sentar [e] as jarras são máquinas de se
lavar”2, uma adega é uma máquina de fazer vinho. Com isto não
queremos dizer que essa é a sua única função – aliás, será difícil
encontrar um exemplo que não se debruce também sobre diversas
outras componentes programáticas – mas que de tudo o que se pode
ocupar uma adega, a única coisa que não pode descuidar, para o
continuar a ser, é fazer o vinho. Independentemente de todas as
faces em que a máquina se pode desdobrar – restaurante, loja,
museu, etc. – será em primeiro lugar uma fábrica, inserida no mundo
competitivo dos mercados e da arquitetura industrial, onde a presença
da tecnologia se faz sentir com uma urgência sem paralelo, servindo
até de motor do projeto. Há um interesse tão grande em ser moderno,
atualizado, desenvolvido, e contemporâneo, como em parecê-lo.
1
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2

LE CORBUSIER, ‘Por uma Arquitectura’. São Paulo: Perspectiva, 2009. p.68
Ib. p.67
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Colocar ênfase na relação tecnologia-arquitetura não é nada
novo [...] nem tanto a iniciativa de propor a caracterização
da arquitetura do nosso tempo como resultado das novas
tecnologias no campo da edificação.3

[17] Faustino Winery,
Norman Foster; Espanha,
2010.

Numa leitura bastante completa do movimento moderno, Ignasi
de Solá-Morales reconhece uma postura ou um método de fazer
arquitetura que se afasta da problemática do estilo e abraça a
oportunidade que as inovações da ciência e da técnica oferecem para
construir de acordo com a sua própria modernidade. Este modo de
operar encontra nas novas tecnologias o ponto de partida para novas
arquiteturas. Nas inovações técnicas, combustível para as inovações
arquitetónicas. “A chamada alta tecnologia – high tech -, eletrónica
e do controlo energético global”4 que potenciou a arquitetura do
mesmo nome.
Independentemente de todas as particularidades que distinguem
as adegas contemporâneas, há um sentimento comum de um
investimento no futuro que se materializa numa relação de simbiose
entre formas e técnica, onde até as intenções estratégicas de projeto
são comercializadas. A ideia de que é a ciência, o progresso racional do
homem e da sociedade que provocam a inovação tecnológica e o facto
desse mesmo desenvolvimento sustentar o progresso da arquitetura,
são estandartes defendidos desde o início do projeto moderno, que
encontram reflexos no paradigma neoliberal empreendedor em
que construímos hoje. Parte do discurso contemporâneo insiste na
ilustração do homem enquanto produto do seu próprio esforço, numa
conquista heroica sobre a sua própria condição onde as imagens
das histórias de sucesso servem à comercialização dessa mesma
fantasia. “As intenções da arquitetura high-tech [...] não são senão
uma atualização desse mesmo projeto moderno, otimista, científico
e eminentemente racional”5.

SOLÁ-MORALES, Ignasi, ‘High Tech: Funcionalismo o Retórica’, in ‘Diferencias’. Barcelona:
Gustavo Gili, 2003. p.131
4
Ib. p.132
5
Ib.
3
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[18] Ysios Winery, Santiago Calatrava; Espanha,
2001.

Le Corbusier parte para o seu manifesto com uma contraposição
entre a engenharia moderna, que elogia “pela sua radical submissão
à economia e ao cálculo” e a arquitetura, que desacredita e apresenta
“como uma pura produção de espírito”. Em Por uma Arquitetura
sublinha-se a liberdade formal e de relações que existe na engenharia,
onde a inovação está permanentemente aberta a receber as
contribuições da ciência e da técnica, ao contrário da arquitetura, que
embora seja constantemente chamada a aprender o modo de operar
dos engenheiros e dos técnicos, “deve procurar um objetivo distinto:
expressar o absoluto”6. Com isto, não se pretende a eliminação da
arquitetura, mas antes a procura de um estado de espírito, através
das lições da engenharia - como o desenho das grandes máquinas e
a produção em série - que sirva de guia para uma nova arquitetura.
Pretende-se transformar a dialética entre identidade (engenharia)
e diferença (arquitetura) num enquadramento onde a arquitetura
funciona como uma mediação, uma operação de significado onde a
técnica é incorporada, mas não é a sua última finalidade. Arquitetura
não como tecnologia, nem engenharia, nem formas do passado, mas
como diálogo entre técnicas, imagens e circunstâncias.
O objetivo da arquitetura não é a literalidade das funções
ou das técnicas, mas a exposição eloquente, a apresentação
convincente, a manifestação verosímil de uma mensagem
de universalidade. [...] Estes objetos de eloquência,
verosimilitude e convicção são os objetivos da “arte
retórica”. Uma atividade criativa que tem por objeto a
comunicação eficaz de uma mensagem. A arquitetura como
mediação é retórica, arte da comunicação, eloquência.7
Frente à insegurança do crescente desenvolvimento tecnológico,
pretendia-se mostrar a inovação enquanto algo que assiste o homem
e enquanto ferramenta, introduz uma dimensão intermédia entre si
e o mundo. Arquitetura como uma mensagem de otimismo perante
a instabilidade emocional e social que se sentia com a chegada em
peso da máquina.
A missão que a arquitetura chamada high-tech parece ter
proposto é justamente a de responder positivamente, com
o otimismo dos profetas, à necessidade de uma renovada
relação entre a nova tecnologia e a nova arquitetura.8
Ib. p.133
Ib. p.135
8
Ib. p.142
6
7
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Para marcar duas posições ousadas: Não há nada de
sentimental sobre uma máquina, e: Um poema é uma
máquina pequena (ou grande) feita de palavras. Quando
digo que não há nada de sentimental sobre um poema, quero
dizer que não pode haver nenhuma parte redundante.9
[19] da série “Vindimas”,
Artur Pastor; Douro, anos
50/60. Fotografia analógica.

A mensagem é clara e definida. Estas arquiteturas assumem-se como
algo óbvio, evidente, lógico, racional e económico, onde não há outra
intenção para além do triunfo da técnica implementada com mestria.
Esta frontalidade e foco é partilhada por William Williams quando
distingue a prosa, que “pode carregar um conjunto de matérias pouco
definidas como um navio”10, da poesia, enquanto “máquina que o
faz, afinada a uma perfeita economia”11. A natureza da máquina,
intrinsecamente repetitiva, energética, incansável, ondulante e física
espelha o carácter da intenção que lhe deu razão. O que faz, explicanos para o que é que foi feita, e é essa a sua génese, o seu pretexto,
a sua pertinência.
Primeiro tentamos perceber a natureza do nosso problema
através da natureza dos espaços que queremos de facto
fechar ou deixar abertos. E desta mesma natureza do
espaço, concebemos o que sentimos que o espaço quer ser.12
“Quando um homem faz um poema [...] ele pega em palavras que
encontra relacionadas consigo e compõe-nas [...] sem distorção que
turve as suas exatas significâncias”13. O mesmo acontece quando
um homem compõe uma máquina. A partir da necessidade e da
elaboração do exercício que irá dar sentido ao objeto, é formulada
uma resposta que se pretende tão simples quanto o problema for
complexo. Falando, portanto, de uma máquina, interessa perceber
para o que serve. Se pudéssemos – e podemos – desconstruir este
objeto para ter acesso à natureza essencial deste artefacto, seria
pertinente começar por aí. A viagem ao mundo do vinho serve para
construir sobre o conhecimento já existente, a razão de ser destas
formas. Não nos vamos ocupar de um transatlântico, nem de uma
casa, nem de uma cadeira, mas de uma adega, que enquanto máquina
de fazer vinho, reserva para si espaço para ser mais que isso.
WILLIAMS, William Carlos, ‘The Wedge - Introduction’, in ‘Selected Essays of William Carlos
Williams’. New York: New Directions, 1969. p.256
10
Ib.
11
Ib.
12
KAHN, Louis I., ‘This Business of Architecture’, in ‘Writings, Lectures, Interviews’. New York:
Rizzoli, 1991. p.62
13
WILLIAMS, William Carlos, in Op. Cit.
9
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Imaginemos um grupo possivelmente típico de seres
terrestres, Alice e seus amigos, de Alice no País das
Maravilhas, no chá do Chapeleiro Louco. À medida que
formos diminuindo a gravidade, as coisas pesarão menos.
Perto de 0g, o menor movimento faz os nossos amigos
começarem a flutuar e andarem aos trambolhões pelo ar.
O chá derramado – ou qualquer outro líquido – forma
bolhas esféricas palpitantes no ar: a tensão superficial do
líquido domina a gravidade. Há bolhas de chá por toda
a parte. Se voltarmos a marcar 1g no mostrador, teremos
uma chuva de chá. Quando aumentamos um pouco a
gravidade – por exemplo, de 1g para 3g ou 4g -, toda a gente
fica imobilizada: até mexer uma pata exige um enorme
esforço. Por uma questão de humanidade, retiramos os
nossos amigos do domínio da máquina da gravidade
antes de marcarmos gravidades ainda maiores. A alguns
g, tal como sucede a 0g, o feixe de luz de uma lanterna
continua a deslocar-se numa linha reta perfeita (tanto
quanto podemos ver). A 1000g, o feixe continua reto, mas
as árvores são comprimidas e achatadas: a 100 000g, as
rochas são esmagadas pelo seu próprio peso. Finalmente,
nada sobrevive, com exceção, por dispensa especial, do
gato de Cheshire. Quando a gravidade se aproxima de
1000 000 000g, sucede algo ainda mais estranho. O
feixe de luz, que até aqui apontava em linha reta para o
céu, começa a curvar-se. Sob acelerações gravitacionais
extremamente fortes, até a luz é afetada. Se aumentarmos
ainda mais a gravidade, a luz é puxada para o chão, perto
de nós. Agora o gato cósmico de Cheshire desaparece;
apenas permanece o seu sorriso gravitacional.1

60

61

gravidade
1

[20], [21] O Castelo dos
Pirinéus, René Magritte;
1959. Pintura a óleo sobre tela, em exposição no
Museu de Israel, em Jerusalém. A Treatise of the
System of the World, Sir
Isaac Newton; London:
for F. Fayram, 1728. Esta
página é uma das imagens
colocadas eletronicamente
nos discos fonográficos que
vão a bordo da Voyager 1
e 2. Estes discos dourados
compreendem uma seleção
de sons e imagens que
nos identificam enquanto
homens e localizam a Terra
no Universo, na esperança
que algum dia alguém os
encontre.

Depois de jantar, numa noite quente, fomos para o jardim
e bebemos chá debaixo de umas macieiras... ele disseme, que foi precisamente numa situação idêntica, que
anteriormente, a noção de gravidade lhe tinha vindo à
cabeça. Foi desencadeada pela queda de uma maçã,
enquanto estava sentado, contemplativo. Porque deveria
aquela maçã cair sempre perpendicularmente ao chão,
pensou consigo próprio...2
Esta passagem, escrita por William Stukeley em Memórias da Vida
de Sir Isaac Newton, é reflexo da simplicidade e ingenuidade do
momento que despoletou uma das maiores descobertas científicas
de sempre. O que é esta força misteriosa que atrai a maçã para a
Terra? O que acontece se, em vez da maçã cair da árvore, a atirarmos
para longe? Será possível atirar uma maçã com tanta força que a
sua trajetória curvilínea descendente, se afaste cada vez mais até a
maçã atingir uma posição de queda permanente, em órbita à volta
da Terra? Será este movimento capaz de explicar as trajetórias das
estrelas e dos planetas? Todas elas, questões demasiado deliciosas
para Isaac Newton deixar por responder, e foi a partir daqui que surgiu
a primeira Teoria da Gravitação Universal3, que dois séculos mais
tarde foi reformulada por Albert Einstein na Teoria da Relatividade
Geral4 e que serve de fundação a toda a física moderna - em conjunto
com a Mecânica Quântica5. A gravidade dita as regras sobre as quais
levantamos as nossas construções desde que o homem equilibrou a
primeira pedra. “Sem gravidade não há Arquitetura possível, pois a
sua necessária materialidade desapareceria.”6 Enquanto manifestação
da atração de um corpo sobre outro de massa menor, esta força é um
dos principais componentes de toda a operação construtiva.
Tudo o que se erige sobre a superfície terrestre suporta um
peso que deve ser distribuído de forma equilibrada e dessa
correta disposição depende a estabilidade e durabilidade
de qualquer construção.7
SAGAN, Carl, ‘Cosmos’. Lisboa: Gradiva, 2018. p.312
STUKELEY, William, ‘Memoirs of Sir Isaac Newton’s Life’, 1752
3
NEWTON, Isaac, ‘Principia’, 1687
4
EINSTEIN, Albert, ‘Foundations of the General Theory of Relativity’, 1916.
5
NEUMANN, John von, ‘Mathematical Foundations of Quantum Mechanics’, 1932
6
BAEZA, Alberto Campo, ‘Ideia, Luz e Gravidade. Nada mais e nada menos’, in ‘A Ideia Construída’. Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2008. p.48
7
ARÍS, Carlos Martí, in ‘Peso y levedad: Notas sobre la gravedad a partir del Danteum’ Barcelona:
Fundacíon Caja de Arquitectos, 2007. Prefácio, p.9
1
2
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Não só por se tratar de uma construção, mas acima de tudo por se
tratar de uma adega, a máquina trata inevitavelmente de gravidade.
Mais do que uma simples contingência de um fenómeno físico,
esta força manifesta-se também como ferramenta compositiva na
estratégia e composição de qualquer adega que se considere moderna,
pela importância que tem no processo contemporâneo de produção
do vinho – a razão de ser de uma adega.

[22] Esquema de relações
entre espaços e fluxos,
Francisco Vieira de Campos, Projeto para a adega
da Quinta do Vallado, 2012.

A resolução de uma adega que funciona por gravidade
obriga ao entendimento de todo o sistema produtivo e a
um grande rigor, disciplina e restrição na implantação das
cotas dos edifícios.8
A uva faz o primeiro contato com a adega numa zona de receção,
que embora exterior, é abrigada da luz direta do sol e da chuva,
e conquista a cota superior da composição. Feito o controlo de
qualidade, a seleção e o desengace, a uva entra no lagar, onde irá ser
feita a prensagem. Pisado, o mosto segue para a zona das cubas onde
é fermentado e armazenado. É aqui que são feitas as experiências,
as misturas, e se estuda o impacto do envelhecimento em diferentes
materiais, como inox, betão, granito ou madeira. Os vinhos mais
nobres passam ainda pela sala de barricas onde estagiam em madeira
de carvalho. Feito o vinho, é engarrafado, rotulado e gerido na zona
de expedição.
Através de mergulhos no mundo do vinho, visitas a adegas,
conversas com enólogos, produtores e engenheiros mecânicos,
pareceu-nos clara a pertinência de orientar de partida o projeto
para uma produção que funcione por gravidade. O interesse em
implementar uma estratégia que se foque na qualidade em vez da
quantidade, leva a que se pretenda minimizar ao máximo o impacto
de qualquer processo que ameace a qualidade do vinho, como as
bombas mecânicas que se usavam para transferir o produto entre
fases diferentes do processo. Neste caso, os problemas técnicos
encontraram solução na arquitetura, pela reorganização dos espaços
numa composição vertical. Uma sobreposição de pisos com aberturas
nas lajes e mangueiras que permitem uma passagem sequencial da
uva ao vinho, sem recurso a forças artificiais. A linha de montagem
do vinho quer-se cada vez mais vertical.

CAMPOS, Francisco Vieira de, in ‘Portuguese Contemporary Wine Architecture’. Lisboa: UZINA
BOOKS, 2017. p.178
8
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[23], [24], [25] Adega da
Quinta do Portal, Álvaro
Siza; Celeirós do Douro,
Sabrosa, 2001-2010. Adega Mayor, Álvaro Siza;
Campo Maior, 2003-2006.
AdegaMãe, Pedro Mateus;
Torres Vedras, 2009-2011.

Para além do projeto para a adega da Quinta do Vallado, em Peso
da Régua, onde podemos encontrar um esquema de relações entre
espaços que se desenrolam por gravidade, é de reparar o esforço que
existe noutros projetos, em tentar garantir esta valência na máquina.
“Repartido em dois pisos, sendo um deles em subsolo para minimizar
o impacto volumétrico”9, o projeto para a adega da Quinta do Portal,
em Celeirós do Douro, é um exercício direto de trabalho com o
terreno para garantir as diferenças de cota necessárias à implantação
de uma máquina que funciona por gravidade. Perante o exercício
de se repetir – que nunca é repetir10 - em Campo Maior, em pleno
Alentejo, o arquiteto Álvaro Siza lança o volume da Adega Mayor
sobre o “morro de declive suave e segundo um eixo perpendicular
às curvas de nível”11 que conquista o “acesso a duas cotas de piso
sem necessidade de alterar o terreno”12. Esta premissa é, portanto,
uma preocupação e não apenas um devaneio, que é transversal a
outros arquitetos, projetos e topografias, como é o caso da Adega
Mãe, em Torres Vedras, que pela separação de cotas, é capaz de,
não só garantir uma produção por gravidade, como fazer uma clara
separação de acessos e fluxos entre turismo e indústria.
Contudo, a arquitetura, enquanto representação da
construção, não tem que traduzir a manifestação do peso
de um modo direto e imediato.13
O projeto a que nos propomos parte de um entendimento desta força
que vai além da sua direta manifestação física, e pretende enquadrála no processo também como uma condição que “além de explicar
muitas questões sobre a forma arquitetónica, pode sublinhar-se,
negar-se, ou simplesmente ignorar-se.”14 Interessa-nos a gravidade,
não só enquanto parte da realização construtiva mas também como
matéria de trabalho estética.

VIEIRA, Álvaro Siza, in ‘Portuguese Contemporary Wine Architecture’. Lisboa: UZINA BOOKS,
2017. p.101
10
VIEIRA, Álvaro Siza, ‘Imaginar a Evidência’, Lisboa: Edições 70, 2018. p.15
11
VIEIRA, Álvaro Siza, in Op. Cit. p.246
12
Ib.
13
ARÍS, Carlos Martí, in ‘Peso y levedad: Notas sobre la gravedad a partir del Danteum’ Barcelona:
Fundacíon Caja de Arquitectos, 2007. Prefácio, p.9
14
ARNUNCIO, Juan Carlos, in Ib. p.11
9
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[26], [27] Felix Candela e trabalhadores sobre uma estrutura experimental, México, 1953.
Lunch atop a skycraper, Charles Clyde Ebbets; Nova Iorque, 1932. Fotografia analógica.
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A sensação de peso pode acentuar-se ou, pelo contrário,
virar uma sensação de leveza, usando para isso os próprios
recursos expressivos da arquitetura, como tem vindo a
acontecer desde a Antiguidade.15

[28] Nova Galeria Nacional, Mies van der Rohe;
Berlim, 1968.

Das grandes cúpulas do Panteão ou Santa Sofia, às catedrais góticas
francesas, que dissimulam o enorme esforço construtivo que exigem
através do controlo da luz, texturas e geometrias, é de reparar no
homem um particular interesse pela leveza das coisas, quase como
um desafio à sua capacidade de controlar a matéria. Se continuarmos
numa leitura da história da arquitetura através da qualidade do
espaço arquitetónico enquanto algo que traduz a sua condição de
pesar, podemos colocar em evidência a Nova Galeria Nacional de
Berlim, que apoia em oito colunas de aço uma grande cobertura de
metal.
Há aqui algo que nos relembra o sorriso imperturbável das
cariátides, que não mostram o menor sinal de desconforto
perante o fato de equilibrarem um poderoso entablamento
sobre as suas cabeças.16
Pela afirmação da robustez e volume da enorme peça, Mies faz-nos
acreditar que de facto a matéria flutua sobre as nossas cabeças. Tal
como a enorme superfície convexa de Ronchamp, que ao olhar nos
pesa tanto como uma maçã de Magritte, não podemos discordar com
Niemeyer quando nos ensina “que a beleza é leve”17. O problema da
gravidade é um exercício que coloca na forma da matéria, e não só
na matéria em si, a nossa perceção de leveza.
E assim, quando o arquiteto aplica os artifícios adequados
ao sol, à luz, esta, atravessando o espaço definido por
estruturas mais ou menos pesadas, que precisam de
estar ligadas ao solo para transmitir a força primitiva
da gravidade, quebra o feitiço e faz com que esse espaço
flutue, levite, voe.18

ARÍS, Carlos Martí, in ‘Peso y levedad: Notas sobre la gravedad a partir del Danteum’ Barcelona:
Fundacíon Caja de Arquitectos, 2007. Prefácio, p.9
16
Ib.
17
GUILLAR, Ferreira, ‘Lições de Arquitetura’ in ‘Niemeyer: Leveza não tectónica’. Porto: Dafne,
2007. p.10
18
BAEZA, Alberto Campo, ‘Luz e Gravidade: o quid da questão’, in ‘A Ideia Construída’. Casal de
Cambra: Caleidoscópio, 2008. p.24
15
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[29], [30] Capela de Notre Dame-du-Haut, Le Corbusier; Ronchamp, 1955. The Postcard, René Magritte; 1960. Pintura a óleo sobre tela, em exposição na Mayor Gallery, em
Londres.

73

74

75

espaço-tempo
Definitivamente, não é a luz a razão de ser da Arquitetura?
Não é a história da arquitetura a história da procura, do
entendimento e do domínio da luz?
Não é o românico um diálogo entre as sombras das paredes
e a luz sólida que penetra, como um punhal, no seu interior?

[31] da série “Momentos
de Artur Pastor”, Artur
Pastor; Braga, Anos 50/60.
Fotografia analógica.

Não é o gótico uma exaltação da luz que inflama os incríveis
espaços em chamas ascendentes?
Não é o barroco uma alquimia de luz de onde irrompe,
sobre uma mistura sábia de luzes difusas, a luz certa capaz
de produzir nos seus espaços inebriantes vibrações?
Não é, finalmente, o movimento moderno, deitadas abaixo
as paredes, uma inundação de luz tal que ainda estamos a
tentar controlá-la? Não será o nosso tempo um tempo em
que temos ao nosso alcance todos os meios para, finalmente,
dominar a luz?1
O entendimento da gravidade - “que constrói o espaço”2 - e o diálogo
com a luz - “que constrói o tempo”3 – são as duas condicionantes
com que a arquitetura tem de lidar ao interagir com a matéria, e
consequentemente com o homem. Embora não possamos intervir na
forma como as coisas são afetadas pela atração da Terra, podemos
trabalhar a comunicação desse mesmo acontecimento. “Não é
estranho que alguns arquitetos tenham escrito que toda a intenção
do seu trabalho aconteça em torno da luz”4. A compreensão da
gravidade enquanto reguladora do espaço, enquanto sistema que
segura as coisas no seu certo estado e sítio é inseparável da noção de
que é a luz que faz a comunicação dessa mesma imagem.

BAEZA, Alberto Campo, ‘Finale (De como a Luz é o mote)’, in ‘A Ideia Construída’. Casal de
Cambra: Caleidoscópio, 2008. p.20
2
Ib.
3
Ib.
4
HOLL, Steven; PALLASMAA, Juhani; PÉREZ-GOMEZ, Alberto, ‘Of Light and Shadow’ in
‘Questions of Perception: Phenomenology of Architecture’. San Francisco: Wiliam Stout Publishers,
2006. p.63
1
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[32] Samrat Yantra, Índia,
1734. Relógio de Sol no
observatório astronómico
de Jantar Mantar em Jaipur.

“O que vemos e sentimos em questões de arquitetura é formado de
acordo com as condições de luz”5, com o diálogo que faz com os
cheios e os vazios, com os planos opacos e transparentes, com o
que diz e deixa por dizer. A luz natural, com o seu ritmo etéreo,
orquestra o ciclo fundamental das construções e dá-nos a referência
do passar do dia, das estações. A arquitetura existe na procura da luz
que melhor serve o espaço, que marca o tempo certo da composição
que se pretende tocar, já que todos os aspetos fundamentalmente
humanos da vida exigem o seu próprio tempo.
Ainda assim, nem todo o tempo é o mesmo. Os gregos antigos
tinham três diferentes imagens deste conceito – Aion, Cronos e
Kairós. Aion representa um tempo ilimitado, cíclico, eterno. Um
tempo sagrado, sem medida onde por comparação tudo o que
conhecemos da história seria um ponto. É o tudo, o sempre. Cronos,
filho de Uranus, era um dos titãs que, sedento de poder e controlo,
destronou o pai. Apavorado com a profecia de que também ele seria
destronado por um filho, devorava-os a todos à nascença. Refere-se à
incessante e imperdoável passagem do tempo. Um tempo sequencial,
cronologicamente empírico que podemos situar e medir. E Kairós,
o filho mais novo de Zeus, que representa o tempo oportuno. “O
momento fugaz em que uma oportunidade se apresenta e deve ser
encarada com força e destreza para que o sucesso seja alcançado”6.
Um momento de duração indeterminada em que um evento de
significado acontece e que marca um antes e um depois.
Uma boa analogia entre Cronos e Kairós seria quando a bola cai em
Times Square na passagem do ano. A contagem decrescente – 10, 9,
8... – está associada a Cronos, específica e mensurável. Mas quando a
bola chega ao zero, o tempo muda para Kairós. As pessoas aplaudem,
brindam, beijam-se e celebram. Já ninguém está a contar. As pessoas
estão apenas a viver o momento e a aproveitar a experiência. Há um
antes e um depois desse momento de festa. Enquanto acontecimento,
Kairós implica uma noção de oportunidade mais associada ao espaço
que ao tempo.

Ib.
WHITE, Eric Charles, ‘Kaironomia: On the Will-To-Invent’. Ithaca: Cornell University Press, 1987.
p.13
5
6
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O conceito japonês de Ma também se relaciona com espaço e tempo.
Günther Nitschke interpreta-o como “sítio”, no sentido em que
“sítio é o produto de espaço vivido e tempo vivido, uma reflexão
dos nossos estados de mente e coração”7. Uma noção onde tempo
e espaço não são dimensões separadas, mas dois lados diferentes
da mesma moeda, inseparáveis. Se um for precondicionado pela
natureza ou pelo homem, o outro é afetado. A experiência humana
de qualquer um destes conceitos está dependente do outro.
A dupla relação de Ma com espaço e tempo não é apenas
semântica. Reflete o facto de que toda a experiência de
espaço é um processo estruturado pelo tempo, e toda a
experiência de tempo é um processo estruturado pelo
espaço.8

[33] Pavilhão dos Países
Nórdicos, Sverre Fehn; Bienal de Veneza, 1962.

Estas noções tradicionais de tempo e espaço contrastavam com as
definições ocidentais, onde o espaço era considerado um plano de
fundo estático para coisas a acontecer no tempo. Foi a partir de 1905,
na Teoria da Relatividade Especial, que Einstein mostrou como
medição de espaço e tempo variam para observadores em diferentes
quadros de referência, e que o tempo, de facto, abranda sobre certas
condições. Chegámos mais perto dos gregos e dos japoneses a partir
do momento em que entendemos a gravidade enquanto a curvatura
de um tecido tridimensional de espaço (x,y e z) sobre uma quarta
dimensão, a que chamamos tempo (t), formando um único meio - o
espaço-tempo.
O Pavilhão dos Países Nórdicos para a Bienal de Veneza de 1962 é
um reflexo de uma compreensão absoluta deste único e indissociável
conceito. Através do acabamento a cimento branco da estrutura em
betão e pela sobreposição de dois planos de vigas, com um metro
de altura cada, que suportam uma tela transparente, Sverre Fehn
consegue instalar um filtro que dilui a linha reta da sombra e arrefece
o tom quente da luz, inundando o espaço de uma claridade uniforme
e branca, pura como a luz e a neve do norte. De Itália, debaixo de um
quente e obtuso sol mediterrâneo, partimos até à Escandinávia, pela
tão esperada invenção de uma máquina de viajar no tempo.

NITSCHKE, Günther, ‘MA – Place, Space, Void’ in ‘From Shinto to Ando: studies in architecture
anthropology in Japan’. London: Academy, 1993. p.49
8
Ib. p.54
7
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[34], [35], [36] Adega dos
Lagares, SKREI; Reguengos, 2014. Integrada na
Herdade do Esporão, esta
caixa negra feita em taipa
é rasgada num topo pelos
acessos que permitem à
luz marcar as horas do dia
alentejano no plano de fundo da adega. Entre as duas
filas de cubas de betão,
estão colocados os lagares
de mármore, onde é feita
a prensagem da uva pelo
processo tradicional de pisa
a pé.

Então o que é o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei; se
o quiser explicar a alguém, não sei... Nós medimos tempos.
Mas como podemos medir o que não existe? O passado já
não o é, o futuro não o é ainda. E o presente? O presente
não tem duração... Para podermos comparar uma curta e
uma longa sílaba, ambas têm que acabar. Portanto eu não
meço as sílabas em si, mas as imagens dos dois tons na
minha memória... Portanto quando meço o tempo, eu meço
impressões, modificações de consciência.9
É sobre essas impressões que queremos trabalhar. As imagens que
nos tocam, com o seu tamanho e duração e nos imprimem uma ou
outra sensação de tempo. O exercício da máquina do vinho é uma
oportunidade espetacular para explorar a relatividade do tempo na
medida em que lida não só com os tempos do homem, mas também
do vinho, no espaço. No espetro de Aion, todo o conjunto é um único
artefacto que para além do seu significado imediato, faz parte de um
todo, mutável e cíclico, como qualquer outra construção. Enquanto
arquitetura, parte da premissa que a sua circunstância irá ser diferente
em dez, cem e mil anos. Desde a consideração de uma estratégia
de multifuncionalidade e multiplicação que responda à escassez do
espaço – um problema recorrente das adegas contemporâneas – à
aspiração da conquista da modernidade intemporal das grandes obras
da antiguidade, procuramos um sistema que para além de estruturar
o hoje, abre espaço à diferença do amanhã.
Ampliando a escala do tempo, a máquina gere o Cronos com
uma dualidade que convoca duas atmosferas distintas. O tempo
do homem, marcado pelas horas do dia, e o tempo do vinho, que
hiberna nas caves meses e anos a fio, antes de acordar. Se parte deste
artefacto se quer a levitar sobre o terreno, varrida pela luz que a
referencia, a outra nega esta condição e trabalha com a gravidade
numa escavação até ao centro da Terra. Uma intenção que para além
de resolver questões técnicas de isolamento e implantação da linha
de montagem vertical, conquista uma abstração que ao eliminar a
referência do nosso tempo, nos permite finalmente experienciar um
que não é o nosso.

AUGUSTINE, Saint, in ‘Augustine: A New Biography’. New York: HarperCollins Publishers, 2005.
p. 242
9
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A incrível aceleração de velocidade do último século
colapsou o tempo no ecrã liso do presente, onde a
simultaneidade do mundo é projetada. À medida que
o tempo perde a sua duração, e o seu eco no passado
primordial, o homem perde o seu sentido próprio enquanto
ser histórico.10
[37] Mount Tindaya, Eduardo Chillida; Espanha,
1996. Proposta não-construída para a escavação de
uma cave subterrânea em
forma de cubo com 50m
de lado, no interior de uma
montanha.

Através da lição dos “grandes edifícios onde o tempo não passa”11, a
máquina pretende reunir matéria, espaço e tempo numa “experiência
elementar singular, o sentido de ser”12. Ser, na condição de um evento
onde a contagem do tempo é irrelevante. Uma máquina que celebra
não só os compromissos pontuais do ano do vinho – de vindima
a vindima – como os rituais da cerimónia de visita e prova a que
está associada. Um fenómeno de significado marcado apenas por um
antes e um depois – a visita de Kairós.
Uma experiência arquitetural poderosa [que] silencia todo
o ruído externo; concentra a nossa atenção na nossa própria
existência, e como toda a arte, torna-nos conscientes da
nossa fundamental solidão.13
É nessa fundamental solidão, num tempo que não é o nosso, que cada
um se reconhece enquante parte do todo e viaja rumo à comunhão do
vinho, carregado com o significado cristão do sangue de Cristo, que
nos torna parte de algo mais.“Nada dá maior satisfação ao homem
que a participação em processos que ultrapassam o período da
vida individual”14. Entre receber e passar o testemunho, a máquina
enquadra-se assim entre a uva e o vinho, entre coisas que já o eram
antes e coisas que o continuarão a ser depois. Parte de um poema
maior, assume-se como uma estrofe cuja compreensão é obtida pela
leitura sequencial de cada verso, com a particularidade de poder ser
lida em mais que um sentido. A multiplicidade de circunstâncias
e percursos que permite colocam em evidência a complexidade e
promiscuidade de fluxos que coexistem em si.

PALLASMAA, Juhani, ‘Silence, Time and Solitude’, in ‘The Eyes of the Skin: Architecture and the
Senses’. Chichester: John Wiley & Sons, 2005. p.52
11
Ib.
12
Ib.
13
Ib.
14
Ib.
10
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Vários trilhos de água fluíam no meio do deserto sem que a mão do
homem lhes tivesse tocado em absoluto. Cada um deles formava
grandes meandros constantemente. Nenhum descrevia uma linha
reta. Este movimento dinâmico, obediente ao ritmo da natureza é o
que me tem emocionado. Segundo Teodoro Schwenk, especialista
em hidrodinâmica, este fenómeno origina-se em consequência do
movimento da água que flui para as partes mais baixas por ação
da gravidade e pelo movimento em espiral que se produz ao mesmo
tempo em sentido transversal ao rio. [...] Este movimento circular
mistura-se com o de avançar, formando uma espiral. É igual ao que
ocorre quando se faz correr água com pressão por uma mangueira
unida a uma torneira, a mangueira torce-se e forma uma espiral.1
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fluxos
1

[38], [39] Penguin Pool,
Berthold Lubetkin; Inglaterra, 1934. Construída
no Regent’s Park Zoo, em
Londres. da série “Vindimas”, Artur Pastor; Douro,
anos 50/60. Fotografia
analógica.

Somos livres de nos movimentar para a frente e para trás, para a
esquerda e para a direita, mas estamos sempre sujeitos às forças da
gravidade – especialmente na conquista de uma posição mais em
cima ou mais em baixo. Ainda que condicionada, a liberdade que
temos de alterar a nossa posição no espaço continua a ultrapassar
sem sombra de dúvida a liberdade que temos de nos movimentar no
tempo. “O tempo, a mais resistente e imperdoável das entidades, está
claramente implicada em tudo isto”2. Por enquanto, condenados à
sequencialidade da quarta dimensão, interessa-nos perceber o antes,
o agora e o depois que permitem o movimento, que permitem a
mudança de posição de um corpo no espaço.
A proposta de Alberto Campo Baeza para o novo museu da Mercedes
Benz, em Estugarda, lança um excerto de autoestrada sobre uma
forma helicoidal em loop, um percurso fechado, com o objetivo
de materializar o movimento - a razão de ser do automóvel. Este
museu em andamento permite aos visitantes caminhar na faixa
central enquanto que os carros podem ser expostos de duas maneiras
distintas. Por um lado, estacionados dentro da mesma caixa de vidro,
por outro, em andamento na faixa exterior. Esta forma centrífuga
incita ao movimento, não só do automóvel como do visitante que
encontra assim quatro formas diferentes de experiência. É possível
observar o automóvel estacionado no interior e do lado de fora do
vidro em andamento, tanto para o visitante que se encontra parado
como para o que se decide deslocar ao longo da exposição. Ainda
assim, de qualquer uma das quatro formas de experiência do
movimento, nenhuma é possível sem o tempo.
A arquitetura é certamente uma arte espacial, é o que se
diz, mas a arquitetura também é uma arte temporal. Não
a vivo apenas num segundo. Nisto o Wolfgang Rihm e eu
somos da mesma opinião, a arquitetura também é uma arte
temporal, como a música o é. Ou seja, imagino como nos
movimentamos neste edifício, e aí vejo os polos de tensão
com os quais gosto de trabalhar.3

ITO, Toyo, ‘Escritos’. Múrcia: Librería Yerba, 2000. p.69
SAMUEL, Flora, ‘Tempo e Progresso’, in ‘Le Corbusier and the Architectural Promenade’. Basel:
Birkhäuser, 2010. p.54
3
ZUMTHOR, Peter, ‘Entre a serenidade e a sedução’, in ‘Atmosferas: entornos arquitetónicos: as
coisas que me rodeiam’. Barcelona: Gustavo Gili, 2006. p.43
1
2
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[40], [41] Museu da Mercedes Benz, Alberto Campo Baeza; Estugarda, 2002. Maquete de
proposta não-construída.
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Se desenharmos o percurso do Sol, da alvorada ao crepúsculo,
iremos obter uma curva em forma de parábola que marca o ritmo
diário da natureza, e pela altura a que sobe, dá notícia da estação
do ano em que estamos. Se a este movimento fizermos uma rotação
de noventa graus e o espelharmos sobre o eixo central, iremos
obter a representação gráfica da lei do meandro, tal como a curva e
contracurva de um rio ao descer uma montanha.

[42] Casablanca II, Teresa
Moller; Chile, 2007. Introdução de uma cascata de
pedra que, através da força
da gravidade, reencaminha
o fluxo de água para uma
zona de cultivo pré-existente.

O deambular de um burro que vai “ziguezagueando, pensando um
pouco, evitando buracos, negociando com o declive, procurando
pedaços de sombra”4 e o caminho reto “em direção a um destino
fixo, feito por um homem porque tem um objetivo”5 são duas noções
opostas de movimento que trabalham em conjunto no entendimento
de Le Corbusier sobre o progresso. Como um jogo entre dois polos,
um de procura e investigação pessoal e outro de atividades de grupo
e entusiasmo comum, onde o homem orbita sobre uma espiral que
lhe permite viajar do individual ao coletivo e vice-versa. De certa
forma, o desenvolvimento pessoal nunca poderia ser um caminho
reto, já que os imprevistos fazem parte do processo. Assim, é tão
importante o traço orientador da régua como o fluxo improvisado da
àgua que responde ao acidente.
O vinho é, no Douro, a memória de todos, o fio condutor
de gerações. O vinho está presente do modo mais indelével
que seja: nas consciências e nos sentimentos. Mas também
reina na paisagem, naqueles formidáveis socalcos que,
montanha acima, acabaram por lhe dar forma e feitio. (...)
Duas forças colossais fizeram o Douro que está diante dos
nossos olhos: a do rio e a dos homens.6
Através de uma outra força, a máquina do vinho ganha forma e feitio
pela gravidade que organiza três diferentes fluxos, independentes e
permeáveis entre si. Interessa-nos perceber o fluxo do vinho, o fluxo
da visita e o fluxo de serviço.

SAMUEL, Flora, in Op. Cit.
Ib.
6
BARRETO, António, ‘Douro’. Lisboa: Inapa, 1993. in ‘As Construções do Vinho’. Porto: Associação Um Porto para o Mundo, 2011. p.12
4
5
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[43] Silo Automóvel do
NorteShopping, Senhora da Hora, 1998. Registo
fotográfico analógico do
autor.

Através da produção por gravidade, o fluxo do vinho funciona como
uma linha de montagem vertical com recurso a perfurações nas lajes
e mangueiras. A uva é introduzida na máquina na cota superior e
percorre os diferentes espaços da adega até que a garrafa de vinho é
expedida na cota inferior. Embora a sobreposição de pisos diferentes
de produção inspire uma solução que se agigante como um arranhacéus, é importante negociar com o terreno o acesso de veículos à cota
superior, de entrada na máquina e de introdução da uva, e inferior, de
expedição de mercadorias e entrada de equipamento.
O fluxo da visita movimenta-se em torno do fluxo do vinho, como
uma linha de circunferência que através da gravidade se materializa
numa espiral em sentido descendente e que ao tocar o fundo, quebra
o feitiço e se recolhe pelo lado oposto, sem se repetir. Um percurso
que pretende dar a conhecer a sequencialidade do processo sem
contaminar diretamente os espaços de trabalho, num movimento que
se reajusta caso encontre zonas temporariamente interditas e acelera
ou abranda conforme sirva à narrativa.
Em semelhança à eficiência industrial da linha de montagem
vertical do vinho, o fluxo de serviço assume o percurso de menos
distância possível entre todos os pisos da máquina. Através de um
acesso independente e com autonomia em relação ao fluxo da visita,
movimenta-se como um corredor vertical de escadas e monta-cargas
que possibilitam quaisquer necessidades técnicas de transporte de
pessoas e equipamento.
Entre as três coreografias, a máquina do vinho trabalha uma
flexibilidade de movimentos que exige um dispositivo de negociação
e controlo de fluxos. Assim, procuramos abrir espaço ao improviso,
não só dentro das peças que compõem a máquina, mas também na
distância que se constrói entre cada uma. Entre o trabalho e o lazer,
procuramos uma máquina que levanta a cortina que existe no mundo
do turismo industrial entre cenário, atores e espectadores. Queremos
brindar ao tempo do vinho e ao tempo do homem numa festa em que
tanto a visita como a rotina são celebradas.
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A
s
construções com
régua e compasso fazem
parte dos chamados problemas
geométricos da Antiguidade, dado que
foram objeto de investigação intensa por
parte dos gregos. A variedade de problemas
que podem surgir vai desde os muito simples,
passando pelos difíceis e muito difíceis, até
chegar aos impossíveis. Os mais famosos são a
quadratura do círculo, a trissecção do ângulo e a
duplicação do cubo. De todos eles, o primeiro
é o mais popular, a ponto de que quando
algo apresenta uma grande dificuldade,
normalmente diz-se ‘isto é mais
difícil do que a quadratura
do círculo’.1
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O problema da quadratura do círculo consiste na construção de
um quadrado com a mesma área de um dado círculo, apenas
com o auxílio de um compasso e uma régua não-graduada. Este
problema foi encerrado por Ferdinand von Lindemman em 1882,
quando demonstrou que π - a medida por que multiplicamos
o quadrado do raio de um círculo para obter a sua área - é um
número transcendente e consequentemente a quadratura do
círculo acaba por ser um “problema para o qual não existe
solução.”2 Embora seja teoricamente possível quadrar qualquer
polígono regular, estes exercícios são normalmente bastante
complexos, até para as figuras mais elementares, como o
triângulo, o pentágono ou o hexágono. Ainda assim, Antifonte
de Atenas acreditava que ao aumentar o número de lados do
polígono a quadrar, conseguiria chegar à quadratura do círculo
visto que a área entre o polígono e a circunferência em que está
inscrito diminui infinitamente quanto maior o número de lados
desse polígono. O problema é o “salto mágico necessário e que
ocorre nos territórios recônditos e inacessíveis do infinitamente
pequeno, um lugar ao qual não temos acesso.”3 Este é apenas
um dos exemplos onde a geometria, enquanto “linguagem do
homem”4, nos coloca frente ao que nos transcende, o infinito.
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O umbigo está naturalmente colocado no centro do corpo
humano, e, se sobre um homem deitado de barriga para cima,
de pernas e braços esticados a partir do seu umbigo como
centro, um círculo for desenhado, tocará as pontas dos seus
dedos. Não é apenas por um círculo, que o corpo humano
está então circunscrito, tal como podemos comprovar ao
submete-lo a um quadrado. Pela medida dos pés à cabeça
e pela distância dos braços completamente esticados,
verificamos que a última medida é igual à primeira; pelo
que linhas perpendiculares entre si, a encerrar a figura,
formarão um quadrado.5

[44] Homem Vitruviano,
Leonardo da Vinci; 1490.
Lápis e tinta sobre papel.
Encontra-se guardado na
galeria da Accademia, em
Veneza.

Para além de fixar numa imagem as descobertas de Vitruvio sobre
as proporções do corpo humano, o homem de Leonardo da Vinci
permite-nos construir sobre esse conhecimento pelas novas relações
visuais que propõe. Não será então o umbigo o nosso centro de
gravidade, que no movimento entre as duas posições se encontra
em equilíbro? O ponto a partir do qual fomos gerados? E ainda, se
o exercício da quadratura do círculo é um problema para o qual não
existe solução, qual seria a probabilidade das duas figuras nas quais
está inscrito o corpo humano compreenderem de facto a mesma
àrea? Embora aliciantes, estas questões não nos interessam à
dissertação dos temas que propomos. Revelam-nos apenas que há
no homem uma predisposição para procurar em si medidas e traços
que encontra no mundo, uma vontade instintiva de se relacionar. É
na natureza que aprende a compor a sua obra.
Se a Natureza, portanto, fez o corpo humano de forma a que
diferentes partes são medidas do todo, também os antigos,
com grande capacidade, determinaram que em toda a obra
perfeita, cada parte deve expressar uma fração do todo; e
ainda que isto deva ser observado em toda a obra, deverá
ser estritamente atendido nos templos dos deuses, onde as
falhas e as virtudes permanecem até ao fim dos tempos.6

GRACIÁN, Enrique, ‘Uma descoberta sem fim – O infinito matemático’ in National Geographic
Edição Especial Matemática. Lisboa: RBA Revistas Portugal, 2019. p.49
2
Ib. p.50
3
Ib. p.51
4
LE CORBUSIER, ‘Por uma Arquitectura’. São Paulo: Perspectiva, 2009. p.44
5
VITRUVIUS POLLIO, Marcos, ‘De Architectura’. Livro III, Cap. I, vers. 3.
6
Ib. versículo 4.
1
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Todo ser parece em si redondo.7
Provavelmente, a vida é redonda.8
Disseram-lhe que a vida era bela. Não! A vida é redonda.9
Uma noz me faz redondinha.10

[45] O Óculo, Camera
degli Sposi, Andrea Mantegna; Mântua, 1474. Ciclo
de frescos pintados para o
Castelo de San Giorgio de
Mantova.

A análise fenomenológica do redondo, proposta por Gaston
Bachelard, afasta-se das relações geométricas que iriam naturalmente
orientar este tipo de discurso para se focar numa certa intimidade do
redondo, no sentido em que compreende em si, que encerra, que
define. A capacidade de distinção que o círculo exibe, ao diferenciar
à partida um dentro e um fora, é uma abstração de cada coisa em
si, da finitude do conceito dessa mesma coisa. O que o é dentro do
círculo, não o é fora, e nessa autonomia interior de ser, está expresso
o conceito do que é. Assim, enquanto recurso expressivo absoluto de
tudo o que possamos querer isolar, parece direta e pertinente a relação
que mantem com o que não é facilmente expresso, o transcendente,
o divino.
Sobre as formas ideias para espaços sagrados, Alberti defende
em primeiro lugar o círculo, visto “que a natureza se compraz
principalmente nas formas circulares”11, e ainda outros exemplos
de planta central como o quadrado, o hexágono, o octógono, o
decágono e o dodecágono, todos eles derivados do círculo. A linha
de circunferência, intacta, contínua e sem aparente começo nem
fim, remete para uma representação bidimensional do infinito. Um
movimento cíclico que não se mede em torno de um centro fixo que
não se alcança, como uma representação, na Terra, do céu.
Por outro lado, a métrica de linhas paralelas e perpendiculares que
um quadrado lança a partir dos seus quatro pontos estabelece uma
regra que orienta o espaço para além de si, um sistema estruturado
de posições. A linha reta, lógica e racional, do homem remete para
um conhecimento adquirido, algo que, independentemente da sua
complexidade e capacidade de definir uma multiplicidade de pontos
no espaço, faz parte de uma estratégia de coordenadas descritível.
JASPERS, Karl, ‘Von der Wahreit (On Truth)’, p.50 in BACHELARD, Gaston, ‘A Poética do
Espaço’. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 235
8
VAN GOGH, Vincent, ‘Letter to Emile Bernard - 23 Junho 1888’, in Ib.
9
BOUSQUET, Joë ‘Le meneur de lune’, p.174 in Ib.
10
LA FONTAINE, Jean, ‘Fábulas’, p. 86 in Ib.
11
ALBERTI, Leon Battista, ‘Da arte edificatória’, Livro VII, Cap. IV.
7
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[46] Casa Mantegna, Andrea Mantegna; Mântua,
1502.

Entre uma e outra posição, encontramos não só o homem vitruviano
mas também, o pintor renascentista, Andrea Mantegna. A primeira
manifestação de interesse no confronto entre o quadrado e o círculo
está representada no ciclo de frescos que pintou para a Camera
degli Sposi, no Castelo de San Giorgio de Mantova. Através do
domínio da perspetiva, o Óculo apresenta-se como um dispositivo
de comunicação com mundo dos céus pela ampliação dos limites
físicos da sala. O círculo divino convida o eterno a entrar no plano
terreno, sem perder a referência ao ângulo reto, da lógica humana,
racional e terrena, que reenquadra esta reunião.
É neste plano intermédio, entre homem e Deus, que o artista se
encontra e se afirma na sua obra. A Casa Mantegna, desenhada pelo
próprio, é a ideia construída do pintor que encontra na arquitetura
um caminho para ultrapassar a bidimensionalidade da pintura.
Em defesa dos mesmos motivos, a planta quadrada que desenha
o quarteirão é intersetada por um pátio circular que através da
altura amplifica a intensidade deste encontro entre os dois mundos.
O volume cúbico trabalha em conjunto com um vazio cilíndrico,
inundado de luz, onde as intenções do artista são reveladas. Do
centro da composição, somos presenteados com a imagem do céu,
enquadrada pela sobreposição do quadrado ao círculo através da
diferença de alturas e a inscrição ab Olympo numa das entradas. A
dicotomia entre um e outro tempo é refletida ainda no interior do
edifício, que se separa em dois pisos, a oficina no piso térreo onde a
materialidade da construção é crua e pensada para o desgaste de um
espaço de trabalho, e o segundo piso, ostensivamente ornamentado
onde seria a habitação do próprio pintor. Este jogo de opostos retrata
uma posição intermédia, onde o homem se encontra com o que o
ultrapassa, sem perder a referência da sua própria condição.
Entre quadrado e círculo, trabalho e lazer, rotina e visita, procuramos
uma máquina ancorada na Terra com os olhos postos no céu. Uma
peça que, pela multifuncionalidade e multiplicidade do espaço
que compreende, se movimenta entre a perpendicularidade e o
enquadramento circular da unidade, do que é inteiro em si. Um
braço-de-ferro entre a linha reta do quadrado e a linha curva da
circunferência que se equilibram no ponto que nenhum interseta,
mas ambos partilham – o centro. Uma máquina que se compõe de
dentro para fora, como a natureza.
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Ser natural, para os filósofos humanistas de quinhentos,
não significava uma atitude de imitação do visível, mas
a procura de uma lógica de equilíbrio capaz de oferecer
a ideia de perfeição e satisfação estética que decorria da
crença de que a obra do homem se aproximava da vontade
divina.12
[47] Villa Rotonda, Andrea Palladio; Vicenza,
1559.

O estado de espírito que espelha esta procura vive de um certo
afastamento da prática do fazer útil13 para tentar produzir matéria
ainda mais consequente. Tal como a Casa Mantegna, a Villa
Rotonda de Palladio foi uma encomenda de auto-afirmação por
parte de um homem importante. O facto de Palladio ter conseguido
fazer deste projeto uma ode ao génio humano14 fala-nos apenas
do tamanho do seu próprio. “Como uma peça isolada, autónoma,
perfeitamente regular na sua geometria, à maneira de um templo
clássico”15, a Villa Rotonda vive da autonomia da sua própria
simetria e do sentido de centralidade que organiza todos os espaços
interiores. A essencialidade da forma, circular e completa para
dentro, perpendicular e orientadora para fora, faz deste artefacto um
monumento isolado na paisagem, que pela aproximação à perfeição
abstrata, se torna mais exemplo e material teórico que uma simples
manifestação prática da necessidade de habitar. Uma máquina que
além do objetivo final de servir um propósito, se revela como ponto
de partida e estímulo à reflexão crítica do que é, para além do que faz.
Procuramos pensar na fábrica do vinho enquanto um monumento
ao espírito humano, que pelo trabalho se supera, e pelo interesse
comum se reúne, numa catedral que o pretende agigantar.
Para mim, monumentalidade não tem que ver com tamanho
ou estilo, mas inteiramente com presença – portanto uma
cadeira pode ser monumental – eu tenho várias.16
Numa adega que pretende celebrar a essência da relação entre o
homem e o vinho, colocamos em evidência o seu propósito, a intenção
que trabalha atrás das decisões projetuais e orienta o processo de
composição - fazer o vinho. Desta forma, a máquina organiza-se a
partir da intensidade desse único ponto central que orienta o espaço
em redor através de forças centrífugas.
TAVARES, Domingos , ‘Andrea Palladio: A Grande Roma’. Porto: Dafne Editora, 2008. p.82
Ib. p.85
14
Ib. p.84
15
Ib.
16
STIRLING, James, ‘Letter in Architectural Design 9-10-77’ in ‘James Stirling: buildings and
projects’. Nova Iorque: Rizzoli, 1984. p.258
12
13
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Quando
a
gravidade
for
suficientemente elevada, nada, nem
sequer a luz, consegue sair. A um sítio como
esse chama-se buraco negro. Enigmaticamente
indiferente àquilo que o rodeia, é uma espécie de
gato cósmico de Cheshire. Quando a densidade e a
gravidade se tornam suficientemente elevadas, o buraco
negro fecha-se e desaparece do nosso universo. Por isso se
chama negro: luz alguma pode sair dele. No interior, porque
a luz fica fechada lá dentro, as coisas podem estar lindamente
iluminadas. Embora um buraco negro seja invisível do exterior, a
sua presença gravitacional pode ser palpável. Se, numa viagem
interestelar, não estivermos atentos, poderemos ver-nos
irremediavelmente atraídos para um deles, e o nosso corpo
será desagradavelmente esticado, até se transformar num
fio longo e fino. No entanto, a matéria acumulada
num disco que rodeia o buraco negro seria um
espetáculo digno de recordar, no caso
improvável de sobrevivermos à
v i a g e m . 1 7
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Para compreendermos os buracos negros é útil pensarmos
na curvatura do espaço. Imaginemos uma superfície plana,
flexível, quadriculada, bidimensional, como um pedaço
de papel milimétrico feito de borracha. Se deixarmos cair
sobre ela uma pequena massa, a superfície fica deformada
ou encovada. Um berlinde rolará em volta da cova numa
órbita semelhante à de um planeta em volta do Sol. Nesta
interpretação, que devemos a Einstein, a gravidade é uma
distorção do tecido do espaço. No nosso exemplo vemos o
espaço bidimensional distorcido pela massa, por forma a
ter uma terceira dimensão física. Imaginemos que vivemos
num universo tridimensional, distorcido localmente pela
matéria de modo a adquirir uma quarta dimensão física de
que não nos podemos aperceber diretamente. Quanto maior
for a massa local, mais intensa será a gravidade local e
mais funda a cova, a distorção ou a curvatura do espaço.
Nesta analogia, um buraco negro é uma espécie de poço
sem fundo. Que sucede se cairmos nele? Vistos do exterior,
levaríamos uma quantidade de tempo infinita a cair,
porque todos os nosos relógios - mecânicos e biológicos
- pareceriam ter parado. Porém, do “nosso” ponto de
vista, todos os relógios estariam a funcionar normalmente.
Se conseguíssemos de algum modo sobreviver às marés
gravitacionais e ao fluxo da radiação e se (uma suposição
plausível) o buraco negro estivesse a girar, é talvez possível
que conseguíssemos sair noutro ponto do espaço-tempo algures noutro ponto do espaço, algures noutro ponto do
tempo.18

[48] A Máquina do Vinho, imagem do autor. Vista aérea do projeto. Escala
1:500

Um artefacto que à semelhança de um buraco negro nos permite
partir à descoberta de novos mundos, novos espaços e novos
tempos. É a partir da intensidade do seu único ponto central - onde
está instalada a linha de montagem vertical - que esta máquina se
compõe e organiza, atraindo e distorcendo o contínuo do espaçotempo em seu redor, num gesto que parte do acontecimento que lhe
dá sentido. Como abrir um portal para uma realidade alternativa que
se rege pelas suas próprias leis e não se deixa revelar para quem está
do outro lado do seu horizonte de evento.
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18

SAGAN, Carl, ‘Cosmos’. Lisboa: Gradiva, 2018. p.313
Ib., p.315
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[49], [50] Adega em Podere Le Ripi, Ernesto Illy; Montalcino, 2015. Uma adega que trabalha o vinho pela gravidade,
não pela sobreposição de pisos mas pelo movimento de uma rampa circular que garante a diferença de cotas necessária.
No centro, encontra-se a sala das barricas onde é feito o estágio do vinho, e no exterior, uma zona de prova que aceita
receber uma cobertura temporária caso necessário. Como um buraco negro, enigmaticamente indiferente ao que a rodeia, é uma máquina que se compõe para dentro e através desse mesmo gesto centrífugo e gravítico, distorce o contínuo
do espaço-tempo, para fora
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interstício
[51], [52] Messier 87,
Event Horizon Telescope;
2019. A sombra de um buraco negro é o mais perto
que podemos chegar de
uma imagem do próprio
buraco negro, um objeto completamente escuro
de onde a luz não pode
escapar. O limite do buraco negro - o horizonte
de evento de onde o EHT
herda a sua denominação é cerca de 2.5 vezes menor
que a sombra que produz
e mede aproximadamente
40 biliões de km de espessura. - ETH Collaboration
in Press Release (April 10,
2019): Astronomers capture first image of a Black
Hole. Centro de Monitorização e Investigação das
Furnas, Aires Mateus; São
Miguel, 2010. Planta do
edifício das residências. O
trabalho do espaço intersticial, entre o exterior e o
interior, e os quatro espaços
centrais.
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O primeiro e único registo fotográfico que temos de um buraco
negro, até agora, foi feito por cientistas em Abril de 2019, através de
observações do centro da galáxia M87 – a 55 milhões de anos-luz de
distância da Terra - pelo Event Horizon Telescope. A imagem revela
a formação de um anel brilhante à medida que a luz se curva na
intensa gravidade em redor de um buraco negro que é 6.5 biliões de
vezes maior que o Sol. No perímetro dessa sombra está o horizonte
de evento, a barreira que impede os eventos de uma região de se
manifestarem noutra região, um limite, no sentido mais extremo que
a palavra pode exercer, entre duas realidades distintas.
A nossa matéria de trabalho são limites: limites
programáticos, limites materiais, limites legais, limites
económicos, limites tecnológicos, etc. Estes limites não os
podemos entender como um limite ao que podemos atingir.
(...) A liberdade está, em absurdo, em perceber que o limite
não é algo que nos esquiva, mas é uma potencialidade que
nos obriga a procurar coisas consequentes.1
Os limites são onde as coisas começam e acabam. Não são as coisas
em si, mas a distância que constroem do que não são. Precisamos
dos limites para definir, distinguir e relacionar uma e outra coisa,
já que através desses mesmos limites compreendemos que não são
a mesma. É desta forma que desconstruímos o mundo e o vamos
reorganizando na tentativa de fazer sentido de tudo isto que é o
cosmos. O espaço intersticial existe nessa distância, na medida em
que “o interior é separado do exterior por um campo”2 e esse campo
“não é uma linha e por isso pode ser trabalhado: pode conter espaços,
infraestruturas, formas, relações, materialidades, etc...”3 Trabalhar o
espaço intersticial é fazer do muro, enquanto ponto de transição,
um espaço que vai além da mera separação de planos ou da pura
resolução técnica das exigências estruturais e infra-estruturais que
a construção contemporânea exige. É trabalhar a distância que
construimos entre as coisas.

1
AIRES MATEUS, M. in VITA, Francesca, ‘Aires Mateus’, Vila do Conde: Verso da História, 2013.
p.16
2
Ib. p.19
3
Ib.
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[53] Biblioteca Municipal
de Estocolmo, Gunnar Asplund; Suécia, 1927. Átrio
Central.

Entre o quadrado e o círculo, a Biblioteca Municipal de Estocolmo,
desenhada por Gunnar Asplund, é uma referência do espaço
intersticial que nos interessa. Organizada a partir de dentro, em
planta circular, segundo a “exigência que a distância ao balcão
de requisições fosse a mínima possível”4, é resultado de um
compromisso entre volumes regulares que resolvem a rua e um
amplo cilindro que compreende todo o espaço principal. O limite,
entre as duas lógicas de composição, serve de matéria de trabalho na
medida em que é amplificado e alargado ao ponto de gerar uma zona
de armazenamento de livros e circulação. É nesse “espaço residual,
[...] às vezes desconfortável, [...] orientado a qualquer coisa de mais
importante para além de si”5, que encontramos oportunidade para
concretizar um elemento que, como intermediário, seja autónomo na
construção da continuidade entre uma e outra coisa. Um espaço que
para além de separar duas situações distintas, se abre numa terceira.
Na arquitetura retiramos um pedaço do globo terrestre e
colocamo-lo numa pequena caixa. E de repente existe um
interior e um exterior. Estar dentro e estar fora. Fantástico.6
Entre o estar dentro e o estar fora, o limite que trabalhamos ecoa
a “dialética do interno e do externo, dialética que repercute numa
dialética do aberto e do fechado”7, dentro dos contornos da própria
máquina. Tal como a Biblioteca Municipal de Estocolmo, trabalhamos
sobre uma fronteira que constrói a distância entre duas posições
interiores. Na secção de corte, entre a caixa negra subterrânea e o
volume que levita sobre a paisagem. Na secção de planta, entre o
espaço central, redondo, de produção, e o espaço periférico, regular,
de armazenamento e atividades sociais. O interstício, autónomo
e completo em si, é o mecanismo que gere a independência das
várias metades da adega. A comunicação entre o trabalho e o lazer,
o quadrado e o círculo, a terra e o céu. Entre o peso e a leveza. A
ponte, entre realidades, que funciona como dispositivo de controlo
da multiplicidade de promenades que a máquina compreende.

ASPLUND, Erik Gunnar, ‘Algumas informações sobre o edifício da biblioteca’, in ‘Escritos, 19061940; Caderno de viagem, 1913’. Madrid: El Croquis, 2002. p.124
5
VENTURI, Robert, in VITA, Francesca, ‘Aires Mateus’. Vila do Conde: Verso da História, 2013. p.16
6
ZUMTHOR, Peter, ‘A tensão entre interior e exterior’, in ‘Atmosferas: entornos arquitetónicos: as
coisas que me rodeiam’. Barcelona: Gustavo Gili, 2006. p.47
7
BACHELARD, Gaston, ‘A Poética do Espaço’. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p.22
4
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[a “promenade architectural”, enquanto] forma contínua,
linear de tempo, como o tempo dos calendários e da
narração, é incapaz de recordar as cadeias de eventos
arrítmicas, o ziguezague, a turbulência multidirecional.8

[54] Punta Pite, Teresa
Moller; Chile, 2005.

Interessa-nos trabalhar o promenade, não enquanto uma cronologia
sequencial pré-definida, mas como uma estruturação do tempo,
aberta ao acidente. A intervenção de Teresa Moller em Punta Pite
é para nós uma boa referência de trabalho sobre um caminho que
vai construindo o espaço que precisa para se ir reinventando. São
propostos quatro espaços públicos, plantados sobre as rochas de
granito naturais que o mar e o vento organizaram ao longo dos
séculos. A comunicação entre cada um destes pontos de interesse
é sugerida apenas pela instalação de algumas peças de granito
novas, talhadas à mão, que pontuam o local em situações cujo a
diferença de cotas tornaria a promenade um exercício perigoso de
escalada. O gesto cirúrgico de Teresa Moller não coreografa com
precisão a experiência do local em que se insere, mas convida antes
à deambulação, fornecendo as ferramentas necessárias a essa mesma
imprevisibilidade, inerente à vida.
Trabalhando sobre um edifício, e não sobre a paisagem em si, o
interstício é a peça que faz a articulação entre o fluxo do vinho, o
fluxo da visita e o fluxo de serviço, pela necessidade de abrir espaço
ao improviso. Na máquina do vinho, a experiência da promenade é
um exercício cuja coreografia é constantemente diferente, conforme
os espaços vão sendo necessários ao trabalho da uva. Assim, pode
e deve ser estruturada, mas a sua natureza vive de uma constante
negociação e imprevisibilidade. No limite, entre um e outro espaço,
esta fronteira pretende abrir-se numa situação autónoma em si, um
espaço que através da perspetiva, eixos, enquadramentos e formas,
se dilata e comprime num percurso que ora nos acelera, ora nos
abranda. Desta forma, numa máquina que lida não só com a visita,
mas também com a rotina, a promenade arquitetural é algo a ser
percorrido uma e outra vez, como a espiral da evolução que se repete
ciclicamente, e em cada experiência - sobre diferentes condições de
luz, em diferentes alturas do ano, em diferentes estados de espírito
- constrói sobre o conhecimento da última passagem e torna mais
clara a mensagem no subconsciente do homem.

SOLÁ-MORALES, Ignasi, ‘Arquitectura débil’, in ‘Diferencias: topografía de la arquitectura
contemporánea’. Barcelona: Gustavo Gili, 2003. p.73
8
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O fluxo de serviço está ancorado num dos pólos deste dispositivo,
associado à caixa de escadas que, pelo seu carácter vertical,
contrasta com a experiência horizontal humana do espaço. Cria uma
interrupção na leitura do edifício que não pretendemos introduzir
nas dinâmicas da visita. Queremos contar uma única história,
pontuada por diferentes espaços e tempos, mas com um início e um
fim. Para além de atentar às necessidades de acesso das pessoas com
mobilidade reduzida e das empilhadoras que circulam livremente
pela máquina, os acessos verticais - caixa de escadas e monta-cargas
- articulam uma mudança rápida e drástica entre fluxos.
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[55], [56] A Máquina do
Vinho, projeto. Planta do
Piso 0 e Secção de Corte.
Escala 1/500

Do confronto entre o círculo, em planta, e uma sobreposição de
pisos, em corte, revela-se uma cortina cilíndrica que abraça o íntimo
central, fechado. Ao submetermos a linha curva da circunferência
à altura, desenhamos um gesto em forma de hélice que se torna
útil quando transformado em superfície sobre a forma de uma
rampa helicoidal. Uma espiral, enquanto materialização física do
movimento e evolução, que pela repetição do mesmo percurso,
progride a cada ciclo.

O fluxo da visita orbita o cilindro de produção sobre um eixo
descendente que se inicia na cota de entrada superior do edifício e
segue em direção ao centro da Terra, sem esforço, pela gravidade,
onde pretendemos faze-lo subir, da mesma forma, sem o partir. Sem
quebrar o caminho com um acesso vertical e sem a agressiva meiavolta que iria repetir a subida pelo caminho já efectuado. Assim,
espelhamos a espiral sobre o eixo de simetria da composição. Como
um silo de estacionamento que separa os movimentos ascendentes
e descententes, garantindo o acesso dos dois fluxos ao piso, onde é
possível a mudança de posição.
Para além dos acessos – as rampas helicoidais, a caixa de escadas e
o monta-cargas – o interstício resolve o programa que apoia tanto o
dentro como o fora. Entre o cilindro interior de produção e a ampla
caixa negra onde o vinho hiberna, existe uma fatia curva de máquina,
feita de luz e betão armado, que se encarrega das questões estruturais
e infraestruturais. Colocamos o peso da realidade no interstício para
libertar o espaço. Procuramos a emancipação do homem, pela leveza,
e da máquina, pelo vazio - o quase nada - que lhe permite ser mais do
que é. Um desafio à sua capacidade de ser tudo, no expoente máximo
da sua potencialidade.
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espaço em potência
Faz-me feliz imaginar que este edifício será talvez recordado
por alguém daqui a 25, 30 anos. Talvez porque aí beijou o
seu primeiro amor. O porquê não tem importância. É só para
explicar que gosto mais desta ideia do que imaginar que este
edifício daqui a 35 anos ainda constará nalgum dicionário
de arquitetura. É um plano completamente diferente. E a
segunda ideia não me ajuda a projetar. Esta foi a primeira
transcendência, esta tentativa, arquitetura como espaço
envolvente. Em suma, admito que provavelmente tudo se
relaciona um pouco com o amor. Amo a arquitetura, amo
os espaços envolventes construídos e acho que amo quando
as pessoas os amam também. Devo admitir que me daria
muito prazer conseguir criar coisas que os outros amem.1

[57] da série ‘Singapore’,
Nguan; Singapura, 2018.
Fotografia analógica.

Peter Zumthor escreve sobre um espaço envolvente enquanto um
redor físico que se torna parte da vida das pessoas. Um espaço
que nos toca, mesmo que não se saiba nada sobre quem o pensou,
e que inconscientemente fica impresso na nossa memória, porque
permitiu ou impulsionou, a qualquer ponto do tempo, algum tipo
de acontecimento importante, mesmo que esse evento tenha sido
somente importante para nós. O espaço em potência é uma noção
construída a partir deste espaço e de alguns outros, certamente mais
definidos e fundamentados, que procura encontrar na abertura que
os une, distância para dar lugar à “essência do espaço, tal como
é concebido hoje, na sua multilateralidade [e] multiplicidade de
relações potenciais que contem”2. Uma noção a que chegámos por
um caminho tanto instintivo como intelectual, mas que pretendemos
desconstruir, não só para melhor interpretar este exercício de projeto
em específico, como para identificar uma postura, uma visão do
mundo. Um esforço que se apoia na leitura do tempo, do nosso tempo
e do seu lugar no tempo, para construir algo que sirva ao tempo.

ZUMTHOR, Peter, ‘A arquitetura como espaço envolvente’, in ‘Atmosferas: entornos arquitetónicos: as coisas que me rodeiam’. Barcelona: Gustavo Gili, 2006. p.65
2
GIEDION, Sigfried, ‘La Busqueda del Espacio: El Cubismo’ in ‘Espacio, Tiempo y Arquitetura: el
futuro de una nueva tradicíon’. Barcelona: Dossat, 1982. p.454
1
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[58] Nova Galeria Nacional, Mies van der Rohe;
Berlim, 1968. Fotografia
analógica.

Em 1968, quando foi inaugurada, a Nova Galeria Nacional de
Berlim foi celebrada como um dos melhores trabalhos de Mies, um
elogio que foi rapidamente interrompido pelos críticos de arte que se
manifestaram contra a extrema dificuldade em expor numa enorme
caixa de vidro, debaixo de uma pesada cobertura negra. Um vazio
gigante, sem planos com que dividir o espaço e um mar de cidade
que inunda o pavilhão de todos os lados, em forma de luz que não
encontra nenhum obstáculo, se não se correrem as cortinas. Pensavase que a vontade de assegurar uma obra de final de carreira de Mies
em Berlim se teria sobreposto às necessidades programáticas do
edifício, que era assim validado pela sua autoria. Pensava-se até
que este problema era sintoma de uma ideologia universalista que
procurava incansavelmente um espaço descaracterizado, global.
Contudo, esta proposta foi tudo menos inequívoca, foi a preocupação
construída do arquiteto com o futuro da arte.
É muito difícil fazer uma exposição aqui. Sem qualquer
dúvida. Mas uma grande responsabilidade para novas
maneiras para o fazer. E penso que não iria querer perder
isso.3
O pavilhão não se limita a ser espaço envolvente da arte do passado,
mas questiona também sobre novas maneiras de a envolver, e até
de relações que possam potenciar artes diferentes, artes do futuro.
A escala colossal do espaço faz com que a intimidade necessária
à experiência de obras de arte, naturalmente mais pequenas, fique
entregue a um dispositivo, um artifício ou estratégia a cargo do
artista ou da curadoria. A extrema abertura do pavilhão antecipa um
evento e a potencialidade do acontecimento tem lugar no compasso
de espera que se cria, pela resposta que o espaço exige. O espaço
de evento de Mies reflete a sua visão de um “espaço universal,
o aberto, mas ligeiramente estruturado espaço onde partições,
mobiliário e instalações podem ser configuradas e reconfiguradas
com facilidade”4.

MIES VAN DER ROHE, Ludwig, entrevista no filme MIES, de Michael Blackwood, 1987. in
MERTINS, Detlef, ‘Modernity Unbound’. London: AA Publications, 2011. p.148
4
MERTINS, Detlef, ‘Mies’s Event Space’ in Ib., p.156
3
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Mies capturou este espírito num esquisso [com] os cantos
de uma caixa quadrada, onde dentro um rabisco disforme
circunda o centro, um evento cuja forma e carácter continua
indeterminado. Este rabisco retrata a potencialidade do
ser, o potencial para atualizar o ser numa multiplicidade
de configurações concretas no decorrer do tempo.5

[59] Black Square, Kazimir Malevich; 1915. Óleo
sobre linho.

Parte de uma “modernidade cuja realização é constantemente
deferida”6, a incessante atualização a que está sujeita resulta numa
fuga à fixação do ser, e uma consequente procura pelo quase
nada. Um espaço que estrutura o que ainda está por definir, sem se
comprometer com a responsabilidade de assumir um resultado. O
vazio desconfortante acaba por ser o próprio objetivo de um artefacto
que, pela redução ao estritamente essencial, “opera entre nós e o
nada, que aponta para o nada, que representa o papel do nada, que
nos permite imaginar o nada”7. O criar dentro de um mundo – um
mundo já fixo numa forma – que exige e facilita a produção de
alguma manifestação de ser.
Para os minimalistas de 1960, a obra nem apela nem
evoca nada para além de si mesma. [...] A obra de arte é
auto-referencial porque começa e termina em si própria e
explica apenas a sua própria materialidade, factualidade,
evidência. [...] Em Mies, também, a arquitetura refere-se
a si mesma. [...] Mas em Mies há um projecto ético que é
transportado precisamente no trabalho.8
A Nova Galeria Nacional de Berlim funciona como enquadramento
do acontecimento, e tal como a cúpula de uma catedral, “a intenção
da sua analogia com os céus é de nos levar fora de nós próprios,
além do que é humano – contemplar e experienciar alteridade sem
a apropriar”9. O amplo espaço livre é um tabuleiro onde, a cada
partida, a solidão e o niilismo centrais à experiência de modernidade
podem ser assumidos tanto como crise como oportunidade. O
sucesso e o fracasso de uma exposição dependem da sua capacidade
de abraçar a escala do edifício e ir além dos limites convencionais da
arte tradicional. Um jogo que neste caso é disputado em plena praça
pública.
Ib.
Ib.
7
Ib., p.157
8
SOLÁ-MORALES, Ignasi, ‘Mies Van der Rohe and Minimalism’, in DETLEF, Mertins,‘The Presence
of Mies’. New York: Princeton Architectural Press, 1994. p.130
9
Ib.
5
6
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[60] Rolex Learning
Center, SANAA; Suíça,
2004.

Da mesma forma que o espaço de evento de Mies nega o prazer
imediato – em que é quase nada - e só se completa no acontecimento
– quando se faz tudo -, os espaços ambíguos e diluídos de Kazuyo
Sejima e Ryue Nishizawa – SANAA - são também uma negação do
prazer direto em função de um culto do preliminar, do incompleto.
São espaços fenomenológicos que vivem da experiência e que só
se revelam por completo perante o movimento do observador. O
entendimento da arquitetura como uma prática fenomenológica vem
da noção de que “a forma como sentimos o espaço, o som e o cheiro
destes sítios, tem tanto peso como a forma como os vemos”10, e para
isso existe um incentivo ao movimento pelo espaço como ferramenta
de recolha de estímulos. Uma procura pela experiência, no expoente
máximo da palavra, como meio de interpretação.
Poucos elementos incitam tanto ao movimento do
observador como uma parede curva cujo limite não se
percebe visualmente. Frente à clareza estática do plano e
da visão frontal, os espaços convexos escapam, os limites
diluem-se, o olho necessita do movimento do corpo para
percorrer o espaço e o compreender na totalidade. O
barroco sabia e servia-se disso.11
O fetiche pelo movimento e prolongação da experiência sensorial
da arquitetura serve-se de mecanismos compositivos que atrasam a
apreensão total do espaço, que trabalham para manter sempre o jogo
a decorrer. Um desses mecanismos pode ser a indiferenciação de
peças, onde não conseguimos atribuir com certeza o que está a fazer
o papel principal e secundário. Nos projetos de Seijma e SANAA
será difícil traçar a linha entre os espaços que servem e os que são
servidos, ou algum programa específico que exija um tratamento
formal excecional. São espaços que rejeitam a vinculação formafunção do movimento moderno e que resultam numa uniformidade
contínua “que culmina no espaço iterativo por excelência: o que temos
denominado espaço mantra, em que o espetador, esteja onde estiver,
parece sempre estar no mesmo sítio”12. Numa estratégia inversa, este
estado de espírito é alcançado pelo extremo vazio, quase puro, que
nos torna inquietos pela fugaz sensação de apreensão de uma forma
perfeita, que afinal não o é. Como uma canção de embalar que nos
mantém sempre acordados.
HOLL, Steven, ‘Thin Ice’ in PALLASMAA, Juhani, ‘The Eyes of the Skin: Architecture and the
Senses’. Chichester: John Wiley & Sons, 2005. Prefácio, p.7
11
GONZÁLEZ LLAVONA, Aida, ‘Decodificando Sejima-Sanaa: forma y estructura de la Casa Platform al Centro Rolex, 1987-2010’. Buenos Aires: Diseño Editorial, 2016. p. 274
12
Ib., p. 306
10
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[61], [62] Teshima Art Museum, Ryue Nishizawa; Japão, 2010. Um projeto em colaboração com o artista
Rei Naito que compreende um amplo espaço, aberto no centro, em forma de gotícula de àgua. Um espaço
cujos limites se espacam perto do chão, onde se sentem os ciclos da natureza, os dias, as noites e as estações
do ano. Um espaço que pela descaracterização e disponibilidade que representa celebra a introdução de novo
programa dentro dos seus limites.
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Esta ideia, de que entrarão necessariamente coisas num
edifício que eu como arquiteto não concebo, mas nas quais
penso, dá-me de certa forma uma visão futura dos meus
edifícios, que se desenrola sem mim.13
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[63], [64] A Máquina do
Vinho, projeto. Planta do
Piso 1 e Secção de Corte.
Escala 1/500

Os Mantras são sílabas, palavras ou frases sagradas, que se recitam
durante o culto, para invocar a divindade ou como apoio de meditação,
uma e outra vez. São repetidos numa entoação profunda, com o
objetivo de induzir estados de consciência específicos. Funcionam
como uma espécie de ritmo, uma referência de tempo, onde na sua
monotonia se encontra uma desorientação leve, algo que não nos
deixa adormecer. Da mesma forma que o espaço de evento de Mies
nos deixa à espera que algo aconteça, o espaço mantra de Sejima
e SANAA mantém-nos na deambulação, como que à procura de
alguma coisa que também não sabemos bem o que é. Interessa-nos
isto, o que não sabemos bem o que é. A experiência do espaço que
para além de envolver, provoca o acontecimento e nos concentra na
experiência. Um espaço com potencial para que a vida aconteça.

Há peças da máquina do vinho – e de qualquer construção - que
somos incapazes de pensar sozinhos, e ainda bem. Por muito que seja
do nosso interesse mergulhar no mar da técnica, há profundidades
que nos estão interditas. Assim, procuramos um espaço que prepara
o improviso, que estrutura o acontecimento sem o definir. Um espaço
que pela sua abstração pretende-se que possa sobreviver no tempo,
podendo multiplicar-se ou tornar-se outra máquina até. Um espaço
que enquanto máquina do vinho celebra a perturbação que as cubas
de inox e barricas de carvalho irão manifestar por contraste aos
planos lisos e cruos da caixa negra. Através do estudo do que é uma
adega, movidos pelo instinto e o intelecto, colocamos em prática
uma estratégia que estrutura o acontecimento, exemplificado por
uma partida em específico, de um jogo com potencial para muitas
outras configurações.

ZUMTHOR, Peter, ‘As coisas que me rodeiam’, in ‘Atmosferas: entornos arquitetónicos: as coisas
que me rodeiam’. Barcelona: Gustavo Gili, 2006. p.41
13
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Para uma melhor compreensão do jogo da Máquina do Vinho,
interessa-nos perceber a estrutura que trabalha atrás desta partida em
específico. Por um lado, a estrutura que serviu de ponto de partida
e orientou o processo de trabalho, da construção do enunciado à
negociação com a realidade, por outro, a estrutura que o próprio
projeto encerra, numa conclusão que prevê, não só a jogada de mais
partidas, mas também um desenrolar desta máquina do vinho para
além dos limites destas páginas. Assim, em tom de visita à obra,
pretendemos abrir as regras do jogo que criamos, para que melhor se
disserte de facto sobre o resultado desta partida.
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[65] Quinta do Pessegueiro, plano de localização.
1. habitação por reabilitar;
2. casa de apoio aos pastores com zona de refeições
e espaço para pernoitar; 3.
armazém de frutas temporário, onde é produzido o vinho atualmente; 4.
proposta de implantação da
adega. Escala 1/10 000

O jogo subordina o projeto a um procedimento e umas
regras, de maneira que a forma arquitetónica estará
limitada ao regulamento do jogo, que a seu tempo terá
sido desenhado pelo próprio arquiteto [...] Mas a presença
do acaso, imanente ao jogo, faz com que a forma [...] não
esteja predeterminada [...] (estaria predeterminada num
protocolo, mas não num jogo). A forma está, portanto, ao
serviço de umas regras tão estritas como prometedoras.1

A nossa máquina do vinho está pensada para a Quinta do Pessegueiro,
uma paisagem natural onde a única referência à linguagem do
homem é a linha supersónica que divide o Vale da Favaca em
duas partes. A propriedade, situada em Maçaínhas, município de
Belmonte, compreende quase 40 hectares de ambos os lados da A23,
unidos por um túnel debaixo da auto-estrada, que faz a comunicação
entre a zona baixa e a zona alta. O projeto da adega foi desde o
início entendido como parte de um plano que prevê a integração
de mais equipamentos, e desta forma foi decidido que a máquina
fosse implantada na cota superior do terreno, junto da maior parte
das vinhas. A estratégia prevê uma lógica de crescimento, não pela
deformação, mas pela multiplicação de peças da composição, sem
que se perca a autonomia do seu princípio. Para além de se orientar
pelos alinhamentos visuais que precedem a auto-estrada, em diálogo
com as construções existentes, a máquina está instalada junto aos
acessos, no centro do terreno. O ponto mais próximo de cada cacho
de uvas por apanhar e ao mesmo tempo, a partir do qual se pode
crescer em qualquer direção.
GONZÁLEZ LLAVONA, Aida, ‘Decodificando Sejima-Sanaa: forma y estructura de la Casa
Platform al Centro Rolex, 1987-2010’. Buenos Aires: Diseño Editorial, 2016. p.305
1
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De momento, a Quinta do Pessegueiro produz vinho com 7 hectares
de vinhas, aos quais serão integrados 1,5 hectares, já legalizados
e transportados de outras quintas. Para além destes, a propriedade
compreende ainda 25 hectares de terreno propício à plantação de
vinhas que deverão ser incluídos no projeto da adega. Tendo em
conta que os níveis de produção atingível de uva para a região estão
entre os 5.000 e os 12.500 quilos por hectare, ao ano, partimos com
uma estimativa de produção de 10.000 quilos de fruta anuais. Assim,
este exercício da máquina do vinho propõe uma adega capaz de gerir
uma produção máxima de 33,5 hectares de vinha, que se traduzem
em 335.000 quilos de uva, o que será suficiente para exportar cerca
de 450.000 garrafas por ano.
[66] Vale da Favaca, fotografia do autor. Vista para
nascente do local de implantação da adega.

Através do contacto com o enólogo Diogo Lopes e o engenheiro
Rui Amílcar, ambos familiarizados com o processo de projetar
uma adega, chegamos a duas conclusões bastante pertinentes. Em
primeiro lugar, enquanto estrutura industrial, este exercício é fruto
de um trabalho bastante próximo entre arquitetura, engenharia e
enologia. As especificidades técnicas e construtivas estão fortemente
relacionadas com os objetivos comerciais da adega, pelo que nos
servimos de uma certa abstração para poder levar a bom porto
este projeto, enquanto material de dissertação. Em segundo lugar,
a implantação de uma adega cujo processo de produção funcione
completamente por gravidade é uma utopia, dado que cada referência
de vinho tem uma sequência de processos diferente, o que se iria
manifestar num autêntico arranha-céus invertido na paisagem. Ainda
assim, com a noção de que é possível levar mais longe o estado do
panorama atual, chegamos a uma síntese de prioridades onde foi
possível manter esta premissa entre as principais fases de produção - a
zona de prensagem, a zona das cubas fermentação e armazenamento,
e a zona engarrafamento, rotulagem e expedição. Para além destas
noções, foi possível discutir o programa auxiliar que faz parte de
uma adega contemporânea e estimar um pré-dimensionamento em
relação ao volume de produção.
Partimos então à descoberta da Máquina do Vinho, um exercício
focado na sua própria essência, atento a todas as questões que
encontrou sobre a sua própria condição. Um esforço, em permanente
queda sobre a paisagem, que pela repetição do declive do terreno
suprime a A23 do seu interior e foca o seu enquadramento visual
entre o infinito manto natural da Beira Interior, pontuado ao longe
por serras, e a sua própria materialidade.
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[67], [68] Planta de Implantação e
Plano de corte a, projeto. 1. auto-estrada A23; 2. acesso à propriedade;
3. acesso ao piso inferior da adega; 4.
acesso aos pisos superiores da adega; 5.
entrada de serviço; 6. entrada pública.
Escala 1/1000
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[69] Planta do Piso 1 (corte à cota
533.54), projeto. 13 conferências,
200m2; 14 sala de provas, 230m2; 15
sala de exposições, 200m2; 16 sanitários, 65m2; 17 copa, 65m2; 18 arrumos de
sala, 65m2; 19 arrumos de copa, 65m2.
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[70] Planta do Piso 0 (corte à cota
530.54), projeto. 01 hall/foyer, 230m2;
02 receção, 100m2; 03 loja, 160m2; 04
escritórios, 100m2; 05 piso administrativo, 160m2; 06 sanitários, 35m2; 07 copa
de serviço, 30m2; 08 lagares, 65m2; 09
armazém de vindima, 65m2; 10 lagar
exterior, 150m2; 11 zona de trabalhos
húmidos, 400m2; 12 estacionamento
público, 13 lugares. Escala 1/500
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[71] Planta do Piso -1 (corte à cota
525.20), projeto. 20 hall de serviço,
80m2; 21 sanitários, 10m2; 22 balneários
masculinos, 40m2; 23 balneários femininos, 40m2; 24 copa, refeitório e zona
social, 150m2; 25 estacionamento de
serviço, 15 lugares. Escala 1/500
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[72] Planta do Piso -2 (corte à cota
520,74), projeto. 26 sanitários, 10m2;
27 armazém de equipamentos, 130m2;
28 laboratórios, 130m2; 29 cubas de
fermentação e armazenamento, 570m2.
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[73] Planta do Piso -3 (corte à cota
517.44), projeto. 30 sanitários, 10m2;
31 armazém de garrafas vazias, 130m2;
32 armazém de secos, 130m2. Escala
1/500
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[74] Planta do Piso -4 (corte à cota
514.14), projeto. 33 sanitários, 10m2;
34 UTAS, 60m2; 35 armazém de barricas vazias, 200m2; 36 engarrafamento e
rotulagem, 570m2; 37 envelhecimento
de barricas e garrafas, 2 000m2; 38 cais
de expedição, 1800m2. Escala 1/500
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[75], [76], [77] Plano de corte b, projeto. 01 hall/foyer, 230m2; 10 lagar
exterior, 150m2; 11 zona de trabalhos
húmidos, 400m2; 12 estacionamento
público, 13 lugares; 14 sala de provas,
230m2; 20 hall de serviço, 80m2; 25
estacionamento de serviço, 15 lugares;
29 cubas de fermentação e armazenamento, 570m2; 36 engarrafamento e
rotulagem, 570m2; 37 envelhecimento
de barricas e garrafas, 2000m2. Plano
de corte c, projeto. 02 receção, 100m2;
03 loja, 160m2; 13 conferências, 200m2;
15 sala de exposições, 200m2. Plano de
corte d, projeto. 38 cais de expedição,
1800m2. Escala 1/500
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[78], [79], [80] Plano de corte e, projeto. 08 lagares, 65m2; 09 armazém
de vindima, 65m2; 10 lagar exterior,
150m2; 11 zona de trabalhos húmidos,
400m2; 13 conferências, 200m2; 14
sala de provas, 230m2; 15 sala de exposições, 200m2; 18 arrumos de sala,
65m2; 19 arrumos de copa 65m2; 22
balneários masculinos, 40m2; 23 balneários femininos, 40m2; 27 armazém
de equipamentos, 130m2; 28 laboratórios, 130m2; 29 cubas de fermentação e
armazenamento, 570m2; 31 armazém
de garrafas vazias, 130m2; 32 armazém
de secos, 130m2; 34 UTAS, 60m2; 35
armazém de barricas vazias, 200m2; 36
engarrafamento e rotulagem, 570m2; 37
envelhecimento de barricas e garrafas,
2000m2; 38 cais de expedição, 1800m2.
Plano de corte f, projeto. 01 hall/foyer,
230m2; 03 loja, 160m2; 05 piso administrativo, 160m2. Plano de corte g, projeto. 20 hall de serviço, 80m2. Escala
1/500
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[81] Plano de corte h, projeto. Entrada
do público. Alçado virado a nascente.
Escala 1/500
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conclusão
O jogo é também uma ferramenta eficaz de exploração,
pois do exercício de jogar outras partidas específicas [...]
aflorariam novas soluções, que mesmo não sendo explícitas
existem como potencialidades, e que se somariam às
realmente projetadas. Assim, o jogo transcende como
método de análise e crítica de arquitetura. Indo mais longe,
poderíamos jogar a transformar algumas pautas do jogo,
mantendo intacta a sua estrutura.1
Poderíamos pensar sobre uma adega maior, ou sobre um terreno
mais inclinado. Poderiamos pensar exatamente na mesma adega e no
mesmo terreno, mas numa realidade em que já tenhamos conhecido
esta partida. Poderiamos fazer mais partidas sobre a mesma estrutura,
construindo cada vez mais sobre um conhecimento adquirido ou indo
sujeitando a mesma postura a enunciados diferentes. Poderiamos
fazer algo completamente diferente. Interessa-nos este poder. O
privilégio de uma constante atualização do estado das coisas. Numa
aceitação da natureza mutável da nossa circunstância, esforçamonos por desenhar um espaço que estrutura o acontecimento sem o
sentenciar. Um espaço que celebra o acidente e o devir2.
Quando alguém se questiona sobre o futuro da Arquitetura,
apenas podemos responder, não poderia ser de outra forma,
que o futuro está nas ideias. No pensamento e nas mãos dos
arquitetos capazes de criar essas ideias e de erguê-las, de
pô-las de pé, de construí-las.3
Olhando para trás, estamos longe da pequena cave em Areni onde
os primeiros homens bebiam aos que lhes eram queridos. O espaço
tornou-se maior, o vinho tornou-se melhor e as adegas cresceram, não
só em tamanho, mas em significado, tal como o homem. Sabemos
cada vez mais sobre o sítio de onde viemos e embora não tenhamos a
certeza do nosso destino, sabemos que vamos. Esta máquina assumese como a concretização de um momento, de um ponto no contínuo
do espaço-tempo do que é para nós uma adega, aspirando que possa
também ser um ponto numa história com mais de 6 mil anos, entre o
homem e o vinho.
1
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