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Nota prévia: A presente dissertação está regida ao abrigo do novo Acordo 
Ortográfico. As citações apresentadas ao longo da decorrência textual, 
originalmente em língua estrangeira, foram traduzidas livremente pela autora a 
fim de estabelecer uma continuidade de leitura. Excecionalmente as citações 
de abertura de capítulo ou tema encontram-se na língua em que foram 
recolhidas. 





"Valeu a pena? Tudo vale a pena 

Se a alma não é pequena. 
Quem quer passar além do Bojador 

Tem que passar além da dor..”  1

 | A G R A D E C I M E N T O S | 
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À arquitetura, que me proporcionou um novo conhecimento sobre o 

mundo, um olhar tão particular e belo sobre as coisas. Levo para o meu 
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À professora Ana Isabel que sempre me recebeu com um grande sorriso e 

disponibilidade, desafiando-me a ser melhor. Nunca irei esquecer a sua 

visita à minha quinta, que marcou desde logo a sua dedicação. 

NÓS  

À minha maravilhosa família, eles que são o melhor do meu mundo. 

Todos contribuíram para o meu sucesso, cada um com a sua 

particularidade, o amor da mamã , o carinho e paciência do avô Zé, a 

destreza da avó Delfina, a proteção da avó Elia e a palavra sábia do 

Fernando. Nós seremos sempre a melhor equipa. 

 PESSOA, Fernando - Mensagem, p. 701
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VÓS  

Aos que já não estão presentes mas que se tornaram inspiração para este 

projeto e que serão para sempre parte de mim , bisavós e pai. 

ELES/AS 
Aos meus amigos, aqueles a quem também chamo de família, a família 

que se escolhe, dizem… mas que eu digo que também é sorte, e 

acreditem, eu tenho muita sorte. Um agradecimento em particular à 

minha Sofia, que foi um apoio fundamental no meu percurso.  

 obrigada, a todos…  

“Tenho em mim todos os sonhos do mundo.”  2

 PESSOA, Fernando - Tabacaria2
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| R E S U M O | 

 

A presente dissertação de mestrado tem como objeto de estudo a Quinta 

do Paul, localizada na Serra da Estrela. Centra-se no reconhecimento da 

identidade deste lugar assim como na elaboração de um plano projetual de 

reinterpretação do espaço da propriedade, numa procura por um novo 

habitar. 

Inicia-se com uma narrativa que seleciona conceitos que pretendem 

esclarecer precisamente o que é reconhecer, o que é a identidade de um 

lugar e como determinados elementos podem afetar a obra arquitetónica 

bem como o homem que a habita - onde ele próprio tem um papel ativo 

na conceção do espaço. Elevam-se, assim, conceitos como Perceção, 

Atmosfera, Lugar e Materialidade.  

A narrativa conceptual em conjunto com a análise e a interpretação do 

lugar potenciam novos olhares para uma proposta de projeto que tem 

como objetivo maior a manutenção da memória daquilo que foi em 

tempos e permita, nesse alinhamento, a construção de espaços para novos 

acontecimentos. 
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| A B S T R A C T | 

 

This master's dissertation has as its main object of  study a property 

located in Gouveia, Serra da Estrela, denominated as Quinta do Paul. 

Focusing on the recognition of  the identity of  this place as well as the 

elaboration of  a project plan for the reinterpretation of  the property 

space, pursuing a new dwelling. 

It begins with a narrative that selects concepts that aim to clarify precisely 

what it is to recognize, what is the identity of  a place and how certain 

elements can affect the architectural work as well as the individual who 

inhabits it - where he himself  has an active role in the conception of  

space. Thus, concepts such as Perception, Atmosphere, Place and 

Materiality are raised. 

The conceptual narrative, together with the analysis and interpretation of  

the place, provides new perspectives of  the proposal project that has as its 

main objective the maintenance of  the memory of  what once was and 

allow, in this alignment, the construction of  spaces for new happenings. 
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“ Todos nós vivemos a arquitectura, mesmo antes de sequer conhecer a palavra 
arquitectura. As raízes do nosso entendimento arquitectónico encontram-se nas 
nossas primeiras vivências: o nosso quarto, a nossa casa, a nossa rua, a nossa 
aldeia, a nossa cidade, a nossa paisagem – cedo as experimentamos de forma 
inconsciente, e mais tarde as comparamos com as paisagens, cidades e as 
casas que se vieram juntar. As raízes do nosso entendimento arquitectónico 
encontram-se na nossa infância, na nossa juventude: encontram-se na nossa 
biografia. Os estudantes devem aprender a trabalhar de forma consciente  as 
suas experiências pessoais como bases dos seus projectos. A tarefa de 
projectar pretende desencadear este processo.  
Questionamos o que nos tocou, o que nos impressionou, o que foi que na 
altura gostamos nesta casa, nesta cidade – e porquê? Como era feito o 
espaço, a praça, qual era o seu aspecto, que cheiro se sentia no ar, como 
soavam os meus passos, como soava a minha voz, de que modo senti o chão 
por baixo dos meus pés, o puxador na minha mão, como era a luz nas 
fachadas, o brilho nas paredes? Havia uma sensação de estreiteza ou 
amplitude, de intimidade ou grandeza?  
Soalhos como membranas leves, massa pesada de pedra, panos macios, 
granito polido, cabedal suave, aço bruto, mogno polido, vidro cristalino, asfalto 
mole aquecido pelo Sol... – os materiais dos arquitectos, os nossos materiais. 
Todos os conhecemos. E contudo não os conhecemos. Para projectar, para 
inventar arquitecturas, temos que aprender a tratá-los conscientemente. Isto é 
trabalho de investigação, é trabalho de memória.”   3

 ZUMTHOR, Peter - Pensar a Arquitectura, p..53/54.3
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| N O T A   I N T R O D U T Ó R I A | 

 

A presente dissertação de mestrado tem como objetivo a conceção de um 

projeto de arquitetura para uma propriedade com cinco hectares, 

localizada em Gouveia, na Serra da Estrela.  

O estudo proposto surgiu da vontade de intervir na Quinta do Paul, 

espaço de habitar e fruição que pertence e marca a história da família há 

longos anos. De características deveras peculiares e desafiantes, esta é uma 

quinta, cuja implantação territorial única, permite a contemplação da 

paisagem da Serra, mantendo-se embrenhada na componente natural que 

se revela nas árvores, na água, na fonte própria e nas rochas. O granito 

materializa-se nas mais diversas formas, na sua essência mais pura, nos 

pequenos e grandes penedos, brotados de uma terra já cansada, mas ainda 

assim vincada de história. Além de toda a envolvência natural, a quinta 

integra construções preexistentes típicas de uma arquitetura vernacular 

composta pela casa mãe e pelo antigo lagar. A peculiaridade e 

especificidade do presente enquadramento territorial e paisagístico nunca 

tinha sido explorado pela autora ao longo do seu percurso académico 

tornando-se este, assim, o momento para a exploração de novos desafios 

e a construção de outras aprendizagens.  

O reconhecimento da identidade do lugar pressupõe o estudo do 

contexto atual mas, particularmente, da sua história. O passado marca os 

tempos áureos da propriedade que foram desenhando as características 

que marcam o seu espírito - o seu genius loci. Nos últimos anos, assistiu-se à 

degradação e abandono de alguns dos elementos que a constituem, 

particularmente a casa mãe e a vinha. 
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O corpo da dissertação desenvolve-se em três partes: a primeira diz 

respeito à componente teórica, à qual se atribuiu o nome de Aproximação 

à Narrativa Conceptual, que seleciona os conceitos perceção, atmosfera, lugar e 

materialidade, que se constinuem como suporte para a visão arquitetónica 

sobre o lugar e para a idealização do projeto; 

A segunda parte dirige-se ao reconhecimento da identidade do lugar, onde 

se formula uma investigação sobre o contexto em estudo reforçada pelas 

memórias dos antigos habitantes. 

Nesta fase, contatou-se que o levantamento topográfico disponibilizado 

pela Câmara Municipal de Gouveia carecia de informação essencial à 

perceção do lugar e, por essa razão, sentiu-se a necessidade de produzir 

um levantamento fotográfico capaz de alcançar os elementos e os 

materiais da quinta. Foi igualmente realizado pela autora um levantamento 

da casa mãe e de outros elementos da quinta considerados pertinentes, 

dos quais não se encontrou registo. 

A terceira parte diz respeito à proposta na qual se desenha e expressa um 

plano de intervenção geral para todo o território da quinta, procurando 

definir diretrizes para a organização do espaço, devolvendo-lhe 

habitabilidade e assegurando uma experiência multissensorial do conjunto. 

Este plano divide-se em quatro momentos: o lugar do paul - proposta que 

pretende requalificar o terreno da fonte própria e que propõe um volume 

para restauração que servirá os visitante da quinta e do alojamento, dando 

a conhecer a gastronomia da região; a casa mãe - projeto que tem como 

finalidade trazer a família de volta à casa, implicando a requalificação e 

ampliação do volume adaptado às necessidades atuais, respeitando o 

preexistente; o lagar do paul - assente na necessidade de reerguer um dos 

principais elementos da história da quinta, a vinha, sugerindo também a 
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ampliação dos olivais, culminando na proposta para um lagar/adega; e, 

finalmente, as cabanas - caracterizado por um projeto de alojamento 

turístico de modo a atrair outros habitantes aos espaços da quinta, visando 

o contacto com o meio natural e com os costumes da região. Dada a 

abrangência da proposta foi atribuída maior atenção aos espaços 

destinados ao habitar - a casa mãe e as cabanas. 

Em suma, a presente dissertação procura reconhecer e enaltecer os traços 

fundamentais do lugar elevando-os a novos cenários, proporcionando 

novas vivências - um novo habitar com a memória presente. 
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| APROXIMAÇÃO À NARRATIVA 

CONCEPTUAL  |  
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“Architecture is essentially an extension of nature into the man-made realm, 
providing the ground for perception and the horizon of experiencing and 
understanding the world.”  4

 |  P E R C E Ç Ã O  | 

 

Para compreender a perceção, particularmente quando explorada no 

âmbito da arquitetura, pressupõe o reconhecimento da experiência como 

instrumento base e essencial. É a partir da perceção que se encontram 

elementos que identificam determinado lugar. A experiência desenvolve-se 

a partir da relação do corpo com o mundo. Para além de todas as suas 

componentes sensoriais, o corpo funciona como uma extensão física da 

mente relacionando-a com o mundo objetivo sendo por isso o meio a 

partir do qual o cérebro descodifica a realidade. Reconhece-se, assim, que 

a perceção do espaço depende de um conjunto de fatores que se 

relacionam entre si e que permitem a experiência multissensorial da 

arquitetura. Estes fatores subdividem-se em intrínsecos e extrínsecos ao 

indivíduo. Os primeiros contemplam os sentidos, as questões do tempo, 

da memória e do estado de espírito, ao passo que os segundos se ocupam 

da definição das próprias condições do espaço. 

  PALLASMAA, Juhani - The eyes of the skin: architecture and the senses, p. 41.4
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1 | Bayer Herbert (1900-1985), The Lonely Metropolitan, 1932



“A arquitetura fortalece a experiência existencial, a sensação de estar no 

mundo, e esta é essencialmente uma experiência fortalecedora do eu. Em 

vez de mera visão, ou os cinco sentidos clássicos, a arquitetura envolve 

vários domínios da experiência sensorial que interagem e se fundem.”  5

Juhani Pallasmaa, na sua obra intitulada “The eyes of  the skin” estabelece 

uma reflexão sobre o contributo dos sentidos para a experiência 

arquitetónica, enfatizando o poder do “sentido do tato”  e admitindo que 6

todos os outros, incluindo a visão, poderão ser considerados como 

extensões do tato e, por isso, “especializações da pele” . Pallasmaa recorre a 7

vários estudiosos e filósofos para fundamentar esta observação, 

nomeadamente George Berkeley, Martin Jay, Merleau-Ponty e Hegel . 8

O sistema háptico está relacionado com a memória de experiências 

passadas - “a memória háptica”  - fornecendo esta, uma informação que 9

pode ser recordada quando originalmente colhida pelo sentido do tato. 

Esta é a razão pela qual o sistema háptico nem sempre é contemplado 

enquanto participante direto na recolha de informação sobre um espaço - 

para identificar e reconhecer características de uma catedral não é 

necessário que se tenha de tocar em todas as suas superfícies. O sistema 

háptico fornece informação à visão que permite a apreensão de 

características, tais como rigidez, solidez e materialidade; da mesma 

maneira, todos os outros sentidos contribuem para a perceção espacial. 

 “O olho quer colaborar com os outros sentidos”   10

  PALLASMAA, Juhani - The eyes of the skin: architecture and the senses, p. 41.5

 Ibidem, p. 42.6

 Ibidem.7

 George Berkeley (1685-1753), filósofo irlandês nasceu no condado de Kilkenny, na Irlanda, e 8
faleceu em Oxford, na Inglaterra. 
Martin Jay, professor e escritor nascido a 4 de Maio de 1944 em Nova Iorque.
Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), foi um filósofo francês, nasceu em Rochefort e faleceu em 
Paris, França. 
George Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), filósofo alemão nasceu em Stuttgart, e faleceu em 
Berlim, na Alemanha

 PALLASMAA, Juhani, op. cit., p. 42.9

 PALLASMAA, Juhani - The eyes of the skin: architecture and the senses, p. 42. 10
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2 | A perceção, os sentidos. Serra da Estrela.



Ao comparar a visão com a memória háptica, poder-se-á referir, segundo 

as palavras de Edward T.Hall, que: 

“Os olhos fornecem ao sistema nervoso uma quantidade de informação 

muito maior do que o tato ou o ouvido e num débito muito mais rápido. 

A informação recolhida por um cego no exterior limita-se a um campo 

com um raio de seis a trinta metros. Com a vista, ser-lhe-ia possível 

alcançar as estrelas.”  11

Apesar de Edward T. Hall se referir à quantidade de informação recolhida, 

com esta observação poderá iniciar-se uma discussão acerca do papel da 

visão, esta que tende a ser sobrevalorizada em relação aos outros sentidos 

no que diz respeito à apreensão de um lugar.  

A visão pode alcançar uma grande quantidade de informação numa 

fracção de segundos, no entanto há duas questões a ter em conta. A 

primeira diz respeito à veracidade dessa informação: por conseguir captar, 

quase de imediato, uma grande quantidade de características do espaço 

pode tornar-se suscetível a erros. O olhar está sujeito a muitas 

condicionantes, basta que se alterem as condições de luz perspetiva ou a 

distância a um ponto para que a informação recolhida se torne 

controversa, ao passo que a sensação que se obtém ao sentir a textura de 

uma rocha não irá mudar por ela ser exposta à luz ou à falta dela. Poderá 

assim admitir-se que o sistema háptico é mais puro e íntimo e por isso 

menos passível de ser contaminado pelos agentes externos. A segunda 

questão diz respeito à interacção que existe entre os outros sentidos e a 

própria visão na recolha de informação. Numa situação hipotética em que 

um indivíduo é dotado apenas do sentido da visão, ao observar um copo 

com água, sem qualquer movimento ou outra condicionante externa, ele 

poderia assimilar a água enquanto corpo sólido. 

 HALL, Edward T - A Dimensão Oculta, p. 79.11
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3 | A experiência multissensorial. Pavilhão de Barcelona, Mies Van  Der Rohe



Não se trata portanto da individualidade de cada sentido mas sim da 

relação entre os mesmos - se a perceção dependesse exclusivamente de 

um sentido não se teria, com certeza, a mesma experiência. O que é 

fundamental reconhecer é que a arquitetura vive desta experiência 

multissensorial que recorre a um conjunto de domínios intrínsecos e 

extrínsecos ao indivíduo, cada um com o seu papel, cuja a interação 

permite a perceção do lugar. 

“Toda a experiência arquitetónica é multissensorial; qualidades do espaço, 

matéria e escala são medidas igualmente pelo olho, ouvido, nariz, pele, 

língua, esqueleto e músculo”  12

A arquitetura é capaz de levar a experiência e a perceção ao seu sentido 

mais profundo e completo, mais do que qualquer outra arte, porque 

permite que todos os sentidos possam trabalhar para memorizar um 

determinado momento. A fotografia, por exemplo, está inevitavelmente 

sujeita a limitações devido ao seu formato bidimensional e estático.  

Frequentemente recorre-se à fotografia como forma de identificação de um 

lugar ou obra, no entanto, a apreensão que se retira do espaço é apenas 

uma pequena percentagem comparada com a experiência no momento da 

visita. Sem querer desfazer a importância da imagem para o 

reconhecimento do mundo, é importante tomar consciência que “só a 

arquitetura pode despertar simultaneamente todos os sentidos, todas as complexidades 

da perceção” . Uma visita à catedral da Sagrada Família, em Barcelona, 13

revela que há espaços que simplesmente não conseguem ser retratados 

por uma imagem ou vídeo - nasceram para ser vivenciados. Ao presenciar 

as características da obra de Gaudí, os volumes, as superfícies, as texturas, 

 PALLASMAA, Juhani - The eyes of the skin: architecture and the senses, p. 41.12

 HOLL, Steven - Questions Of Perception - Phenomenology Of Architecture p. 41.13
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4 | Frank Lloyd Wright e a sua mulher Olgivanna, na sala de estar de Taliesin. 
Spring Green, Wisconsin.



os constantes diálogos com a luz e até mesmo os cheiros, retêm-se num 

conjunto de sensações que quase se poderia afirmar nunca ter sido visto 

em qualquer registo daquela obra, em formato algum. Juhani Pallasma, 

depois de descrever a experiência da visita à Casa da Cascata de Frank 

Lloyd Wright, afirma que :“Um trabalho arquitetónico não é experienciado como 

uma coleção isolada de imagens visuais mas na incorporação total da sua presença 

material e espiritual ”  14

Para comprovar esta ideia da amplitude sensorial da arquitetura não é 

necessário que se visite um edifício muito conceituado pelas suas formas 

ou qualidades artísticas - basta entrar em casa, logo no momento em que 

se coloca a chave na porta e se dá o primeiro passo para o interior: 

reconhecemos o lugar que pode transmitir mais emoções e sensações que 

qualquer outro, uma vez que “A experiência do lar é essencialmente uma 

experiência de calor íntimo” . 15

Na sua obra “Questions of  Perception: Phenomenology of  Architecture”, 

Steven Holl reconhece que: 

“Mais do que o resto das outras formas artísticas, a arquitetura captura a 

imediatez das nossas perceções sensoriais. A passagem do tempo, a luz, a 

sombra e a transparência; os fenómenos cromáticos, a textura, o material e 

os detalhes … tudo isto participa na experiência total da arquitetura. A 

representação bidimensional - na fotografia, na pintura ou nas artes 

gráficas - e a música, estão sujeitas a limites específicos e, por isso, só 

captam parcialmente a multidão de sensações que a arquitetura evoca. 

A arquitetura, ao unir o primeiro plano, o plano intermédio e vistas 

distantes, liga a perspectiva aos detalhes e o material ao espaço.(…) 

somente a própria arquitetura oferece as sensações tácteis da textura da 

 PALLASMAA, Juhani - The eyes of the skin: architecture and the senses, p. 44.14

 ibidem, p. 58.15
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5 | Fotografia. Pintura. Espaço 
Pintores registam pontos de vista da cidade de Amesterdão | Julho de 1947



pedra e dos bancos de madeira polida, a experiência das variações de luz 

com o movimento, o cheiro e os sons ressonantes do espaço, as relações 

corporais de escala e proporção. Todas essas sensações combinadas dentro 

de uma experiência complexa, que se torna articulada e específica, embora 

sem palavras. O edifício fala através do silêncio dos fenómenos 

percetivos.”  16

A perceção é um campo complexo, já que “não nos transmite um mundo 

simples e objetivo” , porque todo o ser humano emite um juízo sobre um 17

lugar ou acontecimento. Apesar de viverem no mesmo mundo, duas 

pessoas poderão ter uma perceção completamente distinta sobre a mesma 

coisa - fala-se da atitude. É aqui que se reconhecem vários fatores como o 

estado de espírito e a experiência do indivíduo, o que está para além da 

objetividade do contexto físico que engloba os materiais, a luz, as texturas, 

as cores, etc. Ainda assim, há perceções comuns que nos permitem viver o 

dia a dia. Norberg Schulz, na sua obra “Intenções em Arquitetura” reflete 

sobre esta problemática, referindo-se à perceção como uma experiência 

paradoxal. 

 “É uma experiência comum, mas paradoxal, que, ao mesmo tempo, 

pessoas diferentes experienciam o mesmo ambiente de maneira 

semelhante e diferente. O facto de sermos capazes de participar nas 

atividades da vida diária prova que temos um mundo em comum. Todos 

vemos uma casa diante de nós, podemos passear, olhar pelas janelas, bater 

na porta e entrar. Obviamente, todos nós vimos a casa, não se deduz que 

alguém pensasse estar na frente de uma árvore. Mas também temos razões 

para dizer que todos temos mundos diferentes. Quando julgamos a casa à 

nossa frente, muitas vezes parece que vemos objetos completamente 

diferentes.”  18

 HOLL, Steven - Questions Of Perception - Phenomenology Of Architecture p. 41.16

 NORBERG SCHULZ, Christian  - Intenciones en arquitectura, p. 20.17

 ibidem, p. 22.18
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6| Álvaro Siza. Fundação Iberê Camargo. Porto Alegre



Compreende-se que a experiência decorre da relação entre o corpo e o 

espaço, porém esta relação é indissociável dos processos cognitivos. A 

perceção é um processo que recorre a outros, pondo em ordem a 

informação que recebemos dos estímulos externos. Através da habilidade 

de fixar a sua atenção sobre um ponto, o indivíduo tem a capacidade de se 

relacionar com o presente e capturar a essência de uma determinada 

circunstância. 

Os processos cognitivos de apreensão de um lugar estão inevitavelmente 

relacionados com a memória caracterizada pela capacidade de conectar 

momentos a partir da mente. O contributo da memória para as questões 

da perceção é, também, um dos fatores justificativos da multiplicidade de 

interpretações individuais sobre um determinado espaço. Quanto mais 

experiências e memórias um indivíduo cultivar, mais relações irá estimular 

ao observar um novo contexto e, consequentemente, mais diferenciadas 

serão as interpretações do lugar relativamente a um outro sujeito. 

“Quando observamos objetos ou obras que parecem repousar dentro de si 

próprios, a nossa percepção torna-se, de uma maneira especial, calma e 

obtusa. O objeto, com que nos deparamos, não nos impõe nenhuma 

mensagem, simplesmente está lá. (...) Agora, neste vácuo da perceção, 

pode surgir uma memória no observador que parece ter origem na 

profundidade do tempo.”  19

O contributo da memória coloca a tónica no fator tempo. A memória 

relaciona-se com o tempo na medida em que recorre a este para recuperar 

imagens associadas a um determinado sentimento produzido a partir de 

uma determinada experiência. O tempo tem a capacidade de alterar o 

indivíduo, o espaço ou o objeto e consequentemente a própria apreensão 

 ZUMTHOR, Peter - Pensar a arquitetura, p. 16.19
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7 |Atriz Violet Carson, observando a paisagem industrial do início dos anos 
sessenta em Manchester 



dos elementos. A casa envelhece, o homem envelhece e a sua perceção 

sobre a casa pode alterar-se… Com o tempo a casa deixa de ser a mesma, 

ganha novas características que podem ser interpretadas de uma forma 

diferente, e mesmo que a casa permaneça inalterada o indivíduo pode 

visita-la anos depois e não ter a mesma perceção — seja pela perda de 

capacidades sensoriais, seja pela formação de novas memórias ou até 

mesmo pelas diferentes condições do lugar. Criam-se constantemente 

novos cenários que podem alterar a relação do Homem com o mundo. 

Essa é a razão pela qual a perceção do espaço é um campo complexo, 

relativo e em constante mudança. 

A arquitetura trabalha com elementos concretos desde o seu processo de 

criação até à sua materialização e uso, como por exemplo a proporção e a 

perspetiva, a interação da luz com o espaço, a cor, a presença da água ou 

do fogo, produzindo ou alterando determinadas perceções com 

determinada intenção. 

A proporção influencia particularmente a perceção arquitetónica do 

espaço, assumindo um papel importante no processo compositivo da 

obra, nomeadamente no que diz respeito à relação que os diversos 

elementos arquitetónicos estabelecem entre si, determinando-se através da 

sua definição métrica. A arquitetura engloba vários elementos que têm 

características e dimensões próprias, de que são exemplo as paredes, as 

portas, as janelas, entre outros. Consequentemente, a maneira de integrar 

estes elementos num todo complexo acaba por ser, também, um desafio 

de proporção. A proporção pode ser interpretada como a harmonia entre 

as diversas partes de um todo, e entre cada parte e o todo, recorrendo a 

dimensões reais que podem ser empregues em vários contextos e artes. 
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8 |Álvaro Siza Vieira, processo de projeto 



“A arquitetura, que frequentemente emprega dimensões simples, era então, 

assim como viria a ser repetidas vezes depois, comparada à música. Foi 

chamada música congelada. É indiscutível que escala e proporção 

desempenham um papel muito importante em arquitetura.”  20

O estudo da temática da proporção ocupa um papel importante na 

arquitetura e consequentemente na perceção da mesma.  Existe uma 

proporção que tem atraído grande atenção, a proporção áurea ou seção 

áurea, que é muitas vezes associada à harmonia estética na arquitetura e na 

arte em geral. Para além disso pode ser encontrada na natureza e até na 

relação entre partes do corpo humano. O conceito remonta desde a 

Antiguidade. Pitágoras interessou-se por ela e, mais recentemente, Le 

Corbusier baseou-se nesta para formular o seu princípio de proporção, Le 

Modulor, “diz-se que um segmento de reta está dividido de acordo com a secção áurea 

quando é composto de duas partes diferentes, das quais a primeira está para a segunda 

como a segunda está para o todo” .  21

Do ponto de vista matemático, a proporção áurea é uma constante real 

algébrica irracional, conseguida quando se divide uma reta em dois 

segmentos, de forma a que o segmento mais longo da reta, dividido pelo 

segmento menor, seja igual à reta completa dividida pelo segmento mais 

longo, cujo o seu valor arredondando é 1,6180 (Phi — ou φ).  

Este valor relaciona-se com alguns desenhos geométricos nos quais se 

identifica o pentagrama estudado por Pitágoras e o retângulo de ouro 

(desenho geométrico muito presente nas artes), cuja relação dos seus 

lados se aproxima cada vez mais da proporção áurea. No que diz respeito 

à perceção, admite-se que as dimensões do retângulo de ouro são mais 

RASMUSSEN, Steen Eiler – Viver a Arquitectura, p. 90. 20

 Ibidem, p.92.21
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9 | Diagrama de medidas modulares baseadas nas proporções de um 

indivíduo imaginário. Autor Le Corbusier



agradáveis à vista, quando comparadas com outros formatos aleatórios. 

Arquitetos e artistas da Grécia Antiga acreditavam que a razão de ouro 

potenciava o valor estético dos monumentos e das esculturas. O Partenon 

aparenta ilustrar o uso arquitetónico do retângulo de ouro na sua fachada 

frontal. Na arquitetura moderna, exemplos de edifícios projetados por Le 

Corbusier contêm o retângulo de ouro nas suas fachadas. 
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10 |Retângulo de ouro. Enquadramento do texto da dissertação 



50

11 | The mathematics of  the ideal Villa | Colin Rowe, 1947



Colin Rowe, autor do texto “The mathematics of  the ideal Villa” publicado 

originalmente em março de 1947, na revista Architectural Review, elaborou 

uma comparação entre a Villa Foscari de Palladio também conhecida por  

La Malcontenta e a Villa Stein, projeto da autoria do arquiteto Le 

Corbusier. Colin Rowe explicou, naquele artigo, a semelhança nas 

proporções entre ambas. 

A Villa Foscari, situada em Malcontenta, foi construída para um 

veneziano por volta de 1560. 

“Nessa época, Palladio estivera em Roma, onde estudara as grandes ruínas 

da Antiguidade, e considerava agora como sua missão criar uma 

arquitetura que fosse tão sublime em composição e tão simples em 

proporções como a dessas antigas construções.”  22

Já a Villa Stein foi construída em 1927 em Garches, na França. Apesar dos 

diferentes contextos temporais e geográficos, ambas têm os seus 

aposentos principais erguidos acima do solo e apresentam proporções e 

ritmos idênticos no que diz respeito à composição das plantas, a diferença 

entre ambas reside no tipo de estrutura adotada. Enquanto a estrutura da 

Villa Foscari adota uma estrutura maciça de alvenaria de pedra, a Villa 

Stein utiliza um sistema porticado. 

“Colin Rowe assinala que esses pilares formam pontos nodais numa rede 

geométrica dividida num sistema muito semelhante ao que poderia ser 

desenhado nas paredes de sustentação da Villa Foscari. Na largura as 

proporções em ambos os casos são 2, 1, 2, 1, 2.”  23

Para a perceção, a proporção, que se exemplifica no espaço através da 

relação métrica entre elementos arquitetónicos, gera imediatamente 

harmonia.  

 RASMUSSEN, Steen Eiler – Viver a Arquitectura, p. 94. 22

 RASMUSSEN, Steen Eiler – Viver a Arquitectura, p. 96. 23

51



52

12 |Villa Stein, em Garches França. Le Corbusier, 1927



Le Corbusier foi um arquiteto com grande impacto no século XX que 

introduziu na arquitetura inúmeras lições com os seus projetos e 

pensamentos, prolongando-se e destacando-se até aos dia de hoje. 

Particularmente no campo das proporções em arquitetura, Le Corbusier, 

elaborou uma teoria e forneceu descrições de como estas regras de 

proporções foram aplicadas nos seus projetos. Reconhece-se um 

pensamento lógico, racional e disciplinado. Este pensar encontra a sua 

expressão máxima, em termos de medidas e proporções, no Modulor. 

Ao livro Modulor 1 atribui-se-lhe como subtítulo “Ensaio sobre uma 

medida harmónica à escala humana e aplicável universalmente à 

Arquitetura e à Mecânica”. Publicado em 1950, este incide na explicação 

do sistema de medidas concebido pelo arquiteto entre 1943 e 1950 

designado “Modulor”. O autor procurava um modelo de medida universal 

que se pudesse aplicar na arquitetura, já que a nova unidade encontrada , o 

metro, não o satisfazia dada a sua indiferença à estatura do homem: 

“A Revolução Francesa destronou os pés e as polegadas e os seus cálculos 

lentos e complicados; mas era necessário encontrar outro modelo. Os 

sábios da La Convention adotaram uma medida concreta tão 

despersonalizada e tão desapegada que se tornou uma abstração, uma 

entidade simbólica: o metro, a décima milionésima parte do quadrante de 

um meridiano terrestre.”   24

Procurou desenvolver um sistema baseado nas dimensões do corpo 

humano e na matemática, que trouxesse ordem e também harmonia aos 

espaços. 

“Quando se trata de construir objetos domésticos, industriais ou 

comerciais que possam ser fabricados, transportados e comprados em 

qualquer lugar do mundo, a sociedade moderna não tem a medida comum 

 LE CORBUSIER - El Modulor, p.19.24
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13 |Le Corbusier | O modulor



capaz de ordenar as dimensões dos continentes e dos conteúdos, e, 

portanto, de provocar ofertas e demandas, seguras e confiáveis. É para isso 

que as nossas energias tendem, e esta é a sua razão de ser: trazer ordem. 

E se, além disso, a harmonia coroar o nosso esforço?”  25

Posteriormente, em 1955, desenvolveu a obra intitulada Modulor 2,  ao qual 

lhe atribui o subtítulo “Os usuários têm a palavra Continuação do “O 

Modulor” 1948”. Le Corbusier desenvolveu medidas modulares baseadas 

nas proporções de um indivíduo imaginário (inicialmente com 1,75 m e 

mais tarde com 1,83 m de altura). Tendo num diagrama mostrado como 

várias medições da estatura de um homem podem ser aplicadas para 

diferentes objetos e funções, como é o caso da altura de uma mesa, cama, 

cadeira. 

O sistema foi fundamentado pela proporção áurea e pela sequência de 

Fibonacci. A aplicação dessas proporções pode ser vista em diversos 

edifícios de Le Corbusier particularmente na Unidade de Habitação de 

Marselha. 

“A unidade residencial em Marselha é como uma caixa colossal colocada 

sobre um enorme cavalete. A caixa está dividida em inúmeras células 

pequenas - os apartamentos que consistem em pequenos quartos com 

alturas de teto correspondestes à altura do braço erguido de 226 cm do 

Modulor e uma sala de estar maior com o dobro dessa altura. O 

equipamento embutido foi dimensionado de acordo com as regras do 

Modulor”  26

 LE CORBUSIER - El Modulor, p.20.25

 RASMUSSEN, Steen Eiler – Viver a Arquitectura, p. 101 e 102. 26
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14 |Unidade de Habitação de Marselha



Para além da proporção, também a perspetiva afeta de forma ativa e 

constante a perceção do espaço, sendo esta é uma característica intrínseca 

ao indivíduo, que lhe é atribuída pelo sentido da visão mas que pode ser 

intencionalmente manipulada pela arquitetura. Exemplo disso é a 

aceleração perspética do corredor da Faculdade de Arquitetura da 

Universidade do Porto, de um extremo transmite a ilusão que corredor é 

mais comprido do que na realidade é. O arquiteto da obra, Álvaro Siza 

Vieira, concede-lhe uma forma trapezoidal responsável por esta ilusão 

ótica, o que não aconteceria se o corredor assumisse, no seu corte 

horizontal uma forma retangular regular. 
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“A atmosfera comunica com a nossa perceção emocional, isto é, a perceção 
que funciona de forma instintiva e que o ser humano possui para sobreviver .”  27

 | A T M O S F E R A | 

 

A atmosfera exprime-se de uma maneira imediata a partir do contacto do 

observador com o espaço, tendo cada espaço uma atmosfera que pode ser 

interpretada ou reconhecida pelo homem de maneira diferente. 

Diretamente relacionada com os elementos que compõem o espaço, a 

atmosfera recorre ainda assim à perceção emocional, íntima e imediata, 

associada ao sentimento. Trata-se daquela compreensão instantânea que 

“toca” o ser humano criando uma ligação ou recusa para com um 

determinado ambiente, que o faz ou não gostar dele diferindo do 

pensamento racional. A atmosfera de um lugar está relacionada com a sua 

identidade, porque é o reconhecimento do espaço a partir do conjunto de 

características e elementos que o compõem, tocando o ser humano. 

A beleza e simplicidade das palavras do arquiteto suíço Peter Zumthor, ao 

falar de atmosferas, desmistificam este conceito. Numa simples 

experiência sentado a observar uma praça numa parte de uma 

determinada cidade, refere: 

  ZUMTHOR, Peter - Atmosferas, p. 13.27
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16 |Termas de Vals, Suíça. Peter Zumthor



“Agora o que me tocou? Tudo. Tudo, as coisas, as pessoas, o ar, ruídos, 

sons, cores, presenças materiais, texturas e também formas. Formas que 

posso tentar ler. Formas que acho belas. E o que é que me tocou para 

além disso? A minha disposição, os meus sentimentos, a minha expectativa 

na altura que estive ali sentado. E vem-me à cabeça esta famosa frase 

inglesa que remete a Platão: “Beauty is in the eye of  the beholder.” Isto é : 

tudo existe apenas dentro de mim.”  28

Na obra “Atmosferas. Espaços arquitetónicos - as coisas à minha volta”, 

Zumthor debate-se de uma maneira muito pessoal e sensível acerca dos 

seus interesses, instrumentos e procedimentos que levam à criação das 

suas atmosferas, procurando “tocar” o Homem e proporcionando assim, 

a qualidade arquitetónica. Para ele, esta não é transmitida ao público 

através de referências da imprensa - que idolatram esta ou aquela obra, 

este ou aquele autor - mas sim através da sensibilização verdadeira do ser 

humano no seu contacto direto com o construído.  

Experienciar arquitectura é um ato que se encontra intrinsecamente ligado 

aquele de viver. Nesta simples experiência de observar a cidade, Zumthor 

faz o exercício de eliminar mentalmente a praça, apercebendo-se 

facilmente que os seus sentimentos perante o espaço mudam. A atmosfera 

de um espaço é composta por um conjunto de elementos como a 

luminosidade, os materiais, as texturas, os sons, os ritmos, as cores, os 

cheiros, o movimento, os objeto etc…, o que quer dizer que qualquer 

alteração nas suas características provoca um câmbio na sua atmosfera. 

Isto reconhece-se nos mais simples pormenores: basta alterar a disposição 

de um quadro numa sala para mudar a sua ambiência, já que o ser humano 

é um ser emocional capaz de se ligar a diversos elementos. 

Luis Barragán procurava estimular essa relação emocional entre o homem 

e a arquitetura. Premiado com o prémio Prizker em 1980, foi um dos 

 ZUMTHOR, Peter - Atmosferas, p. 17.28
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17 |Casa-Estudio Luis Barragán, 1948



arquitetos mexicanos mais importantes do século XX, influenciado pela 

arquitetura moderna europeia, principalmente aquela de Le Corbusier, e 

pelo tradicional regionalismo mexicano. Barragán atuou de maneira muito 

pessoal, não se prendendo necessariamente a uma única conceção 

arquitetónica em particular. 

“projetar, planear, desenhar, não deverão traduzir-se para o arquiteto na 

criação de formas vazias de sentido, impostas por capricho da moda ou 

por capricho de qualquer outra natureza. As formas que ele criará deverão 

resultar, antes, de um equilíbrio sábio entre a sua visão pessoal e a 

circunstância que o envolve e para tanto deverá ele conhecê-la 

intensamente, tão intensamente que conhecer e ser se confundem”   29

Barragán defendia que a arquitetura deveria conter emoção e atribui 

particular importância à luz e à cor nas suas obras para o concretizar, o 

que proporciona à sua obra um caráter único e especial. No que toca ao 

tema atmosferas é imperativo falar de Barragán dada a sua linguagem 

poética. Nas suas obras, das quais são exemplo a Casa Giraldi e a Casa-

Estudio, experiencia-se um conjunto de atmosferas de tal maneira ricas  

com elementos de cor, luz, texturas, integração da natureza e uso da água, 

que os traços base da própria arquitetura se veem de uma maneira 

realmente única. Ao observar determinados planos das suas obras 

reconhece-se esta tendência para o uso de paredes grossas, materiais 

texturados, cores fortes, uma distribuição cuidada da luz, o uso expressivo 

da água e o realce da natureza. É o uso destes elementos que cria esta 

experiência poética. Poder-se-á agora realizar um exercício semelhante ao 

de Peter Zumthor - quando observava a cidade e excluiu a praça para 

compreender como se alteravam as suas emoções face ao lugar -, mas 

agora no ambiente interior da Casa Giraldi de Barragán. Imagine-se o 

espaço desprovido da cor que lhe é característica, como tentam ilustrar as 

 TÁVORA, Fernando - Da Organização do Espaço, p. 74.29
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18 |Estudo da cor. Casa Giraldi de Luis Barragán ,1976



imagens a preto e branco: O que acontece? A atmosfera muda 

radicalmente… assim como a experiência e a emoção sobre o espaço. Este 

é um exemplo de que a arquitetura pode ser acentuada e valorizada com 

recurso ao uso destes componentes: a parede não deixa de ser uma parede 

mas se se tentar imaginar este espaço com paredes brancas com certeza 

que a atmosfera muda. 

O estudo da cor é um campo bastante extenso e complexo, 

principalmente no que está associado à sensação provocada ao 

observador. A respeito das atmosferas arquitetónicas pode referir-se, 

sucintamente, que a cor tem a capacidade de transmitir várias emoções, 

destacar e alterar características do próprio espaço mesmo que seja de 

uma forma ilusória, a partir de efeitos visuais. 

“Em arquitetura, a cor é usada para realçar o caráter de um edifício, para 

acentuar a sua forma e o material, e para elucidar as suas divisões.”  30

Ao imaginar um determinado espaço, básico, de feições neutras, com uma 

planta quadrangular, um pé-direito simples e posteriormente se lhe aplicar 

cor de forma deliberada criam-se diferentes realidades. Por exemplo, se se 

aplicar uma cor escura ao teto, cria-se a ilusão de um pé direito mais 

baixo; caso se aplique esse mesmo tom na parede central, cria-se a ideia de 

encurtamento espacial; se agora se pintar apenas as paredes laterais do 

espaço cria-se a sensação de estreitamento do mesmo. Como estas, muitas 

outras possibilidades poderão ser empregues ao espaço e, para além disto, 

admite-se que as cores transmitem uma ideia de temperatura, estando 

divididas em tonalidades quente e frias, assim como algumas estão 

associadas a sentimentos - calma, tranquilidade, excitação, etc… - que, 

quando empregues ao espaço, podem transportar essas sensações ao 

observador.  

 RASMUSSEN, Steen Eiler – Viver a Arquitectura, p. 180. 30
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19 |Estudo da cor. Casa Giraldi de Luis Barragán ,1976



“Corretamente usada, a cor pode expressar o caráter do edifício e o 

espírito que pretende transmitir. Enquanto o aspeto de um edifício pode 

ser claro e alegre, indicando festividade e recreação, um outro pode ter um 

ar austero e eficiente, sugerindo trabalho e concentração.”  31

Ao mencionar a “cor” importa evidenciar que esta análise não é feita 

apenas com base na típica tinta sobre a parede rebocada; os materiais, de 

que são exemplo a madeira, a pedra e o aço, têm em si cores próprias e 

variadas que são incluídas nesta estratégia de aplicação de cor ao espaço. 

Afinal é nos materiais e na natureza que está a origem de toda a cor. 

“É obvio que existe uma ligação inexplicável entre materiais e cor. Não 

sentimos a cor independentemente, mas apenas como uma das muitas 

características de um determinado material.”  32

Se só por si a cor tem a capacidade de transmitir uma “mensagem” ao 

sujeito que contempla a obra, agora imagine-se a infinidade de ambientes 

que se podem criar com recurso a todos os componentes passíveis de ser 

integrados no espaço. 

Na arquitetura, e principalmente no processo de criação de atmosferas  

interiores, há um elemento que se destaca e que permite que todos os 

outros possam ser apreciados: a luz. Ainda há pouco falava-se da cor, mas 

a verdade é que não há cor sem luz. E não há arquitetura sem luz, como 

dizia Louis Kahn. Esta luz apresenta-se na arquitetura de uma forma 

natural, a partir da luz do dia ou de maneira artificial, tendo ambas um 

caráter decisivo na ambiência espacial. A luz natural, contudo, é uma 

condição que vai sendo alterada ao longo do dia e pode ser incutida na 

 RASMUSSEN, Steen Eiler – Viver a Arquitectura, p. 182. 31

 Ibidem, p. 180. 32
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20 | Panteão de Roma



arquitetura de forma estratégica, apesar de nunca poder ser 

completamente controlada. 

“A luz é de uma importância decisiva para sentirmos arquitetura. A mesma 

sala pode ser organizada para dar diferentes impressões espaciais mediante 

o simples expediente de mudar as dimensões e a localização das suas 

aberturas. Transferir uma janela do centro para uma ponta de uma parede 

transformará profundamente todo o caráter da sala”  33

Há obras arquitetónicas que ganham a sua identidade a partir da aplicação 

da luz, seja em pequenas ou grandes quantidades, consoante a intenção 

pretendida para o espaço. O Panteão de Roma é um exemplo de uma 

vontade.  

“O mais belo exemplo de um interior completamente fechado e iluminado 

do alto é o Panteão de Roma. Nenhuma reprodução pode fazer- lhe 

justiça, pois é o imenso espaço arquitetonicamente fechado à nossa volta 

que causa a mais profunda impressão, não qualquer vista parcial do 

monumento. Ao entrar no Panteão, vindo da emaranhada teia de ruas e 

ruelas vizinhas, sentimos uma perfeita expressão de paz e harmonia.”  34

No que diz respeito à luz para a conceção do projeto, Peter Zumthor 

imagina o edifício como uma massa de sombras e de seguida faz um 

processo de “escavação” colocando as aberturas e deixando a 

luminosidade infiltrar-se. Outra estratégia por ele implementada é a de 

colocar os materiais e superfícies propositadamente à luz e observar como 

refletem.  

 RASMUSSEN, Steen Eiler – Viver a Arquitectura, p. 156. 33

 Ibidem, p. 161. 34
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21 |Capela de Campo Bruder Klaus, Peter Zumthor.



“E é tão bom escolher materiais, tecidos, vestidos, que ficam bonitos à luz 

e assim se harmonizam. Relativamente a este tema da luz do dia e da luz 

artificial, tenho de admitir que a luz do dia, a luz sobre as coisas às vezes 

me toca de uma forma quase espiritual.”  35

Na obra  “Elogio da Sombra” de Junichiro Tanizaki, o autor debate-se 

acerca das diferenças do uso da luz na cultura ocidental e oriental. Assume 

que o uso desta na cultura ocidental está associado à beleza e que se torna 

excessiva a quantidade aplicada nas atmosferas interiores, criando uma 

certa desvalorização da sombra. Para a arquitetura tradicional japonesa o 

essencial está na sombra e nos seus efeitos, sendo as próprias casas e 

templos mais escuros dada a valorização do efeito de penumbra - o que 

não deixa de ser uma valorização da luz, porque sem luz, por mais ténue 

que seja, não se forma sombra: é na claridade indecisa de uma vela que se 

elogia a sombra. 

“A arquitetura é um jogo sábio, correto e magnifico dos volumes reunidos 

sob a luz. Nossos olhos são feitos para ver formas sob a luz; as sombras e 

os claros revelam as formas;”  36

Le Corbusier atribui uma particular importância à luz solar, tendo  

preocupação constante com a posição dos seus edifícios à luz, o que o 

levou a desenvolver estratégias e esquemas para conceção das suas obras: 

“O seu sol é um ciclo perfeito, lógico e fechado, e um testemunho disso é 

a omnipresença obsessiva nos seus cadernos da curva sinusoidal que 

representa as 24 horas solares, “événement fondamental qui rythme la vie 

des hommes.” (“evento fundamental que pontua a vida dos homens.”). É 

um sol de trajetórias matemáticas, de certeza e precisão, de equinócios e 

 ZUMTHOR, Peter - Atmosferas, p. 61-62.35

 LE CORBUSIER - Por uma arquitetura, p.13.36

73



74

23 |Vista no nascer no sol. Capela de Notre Dame du Haut, Ronchamp, França

22 | O ciclo solar, Le Corbusier, 1954.  



solstícios: um sol Cartesiano, Laplaciano e indispensável.  37

Um exemplo disso é a unidade habitacional de Briey-en-Forêt,  localizada 

em Meurthe-et-Moselle na região de Lorena, França, posicionada e 

projetada estrategicamente para que os raios solares, particularmente entre 

o equinócio da primavera e o equinócio de outono, não penetrem os 

vidros nas horas de maior calor. A Capela de Notre Dame du Haut, em 

Ronchamp, tem como particularidade as suas aberturas com posições 

distintas e tamanhos variados. Le Corbusier expressa uma sensibilidade no 

uso e interação de luz e cores, recorrendo ao ciclo solar para criar 

atmosferas únicas desde o nascer ao pôr-do-sol. 

“O sol desenha a arquitetura, de forma unívoca e obrigatória, através dos 

seus ciclos regulares e ordenados, da sua rotação diária e revolução anual. 

Por baixo do desenho do ciclo solar ( o ciclo que decorre de un soleil se 

lève a un soleil se lève à nouveau), Le Corbusier escreve: “Se não forem 

alcançadas todas as condições necessárias e suficientes, haverá 

desequilíbrio, insuficiência – infortúnio todo o dia e . . . toda a vida!”  38

Assim como a luz, também o fogo é uma elemento associado à 

arquitetura. A sua descoberta poderá estar na base do nascimento da 

sociedade humana e da arquitetura. Luis Fernández-Galiano, na sua obra 

“Fire and Memory” refere que Vitrúvio reflete acerca deste tema no seu 

tratado “De architectura”. 

“A cabana primitiva e o fogo primitivo revelam-se inseparáveis.”   39

 GALIANO, Luis Fernández - Fire and Memory - On Architecture and Energy, p. 25.37

 Ibidem.38

 GALIANO, Luis Fernández - Fire and Memory - On Architecture and Energy, p. 17.39
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25| Esquisso da vista para o pátio com a fogueira no centro,  Alvar Aalto

24 |Planta casa Muuratsalo , Alvar Aalto.

26 | Fotografia do pátio da casa Muuratsalo 



O fogo tem um caráter único pois há algo de primitivo associado a este 

elemento, já que acompanhou o ser humano ao longo da sua evolução 

para os mais variados fins, transmite uma essência, uma ideia de lar 

proporcionada pelo seu calor e conforto. Admite-se que inicialmente o 

termo lar estivesse associado ao local da casa onde se acende a lareira, o 

fogão - onde se reunia a família. No que toca ao uso do fogo na criação de 

atmosferas, pode dizer-se que não há atmosfera mais poética que aquela 

que se cria com o calor, a cor, o som e a luz da chama, que reflecte nos 

materiais e nas pessoas, aquecendo o espaço e o coração. A atmosfera está 

em constante mudança devido aos diferentes estados da fogueira, desde o 

momento em que se acende, até ao momento em que se extingue. Pode 

dizer-se que há um conjunto de emoções associadas à evolução da chama: 

aquela expectativa e entusiasmo inicial quando se começa a desenvolver, 

seguida da tranquilidade propiciada pela estabilidade, calor e conforto da 

chama e, por fim, quando enfraquece, desvanecendo-se aos poucos, 

convida o retorno ao leito. 

Quem tem o privilégio de ter um espaço para este elemento na sua casa 

poderá vivenciar momentos únicos de união familiar, porque o fogo é 

algo que está enraizado no ser humano, tendo proporcionado momentos 

de reunião entre os homens ao longo da história. Alvar Aalto, na sua obra 

a Casa Experimental de Muuratsalo, insere um espaço para o fogo no 

centro do pátio convertendo-o num espaço de reunião. 

“O fogo é associado à casa e à cidade nos ritos de fundação – a conceção 

da cidade, a criação do lar - e consequentemente nas cerimónias cívicas e 

domésticas que exigem a continuidade da chama, mas é também, devido 

ao seu papel, uma imagem de fertilidade e uma metáfora de vida.”   40

 GALIANO, Luis Fernández - Fire and Memory - On Architecture and Energy, p. 13.40
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27 | Corte pela Casa da Cascata. O fogo sobre a rocha. Frank Lloyd Wright  

28 | Sala de estar Casa da Cascata. Vista para a lareira  



Também Frank Loyd Wright atribui a centralidade ao espaço do fogo, no  

no interior da casa, particularmente nas suas Casas da Pradaria. A lareira, 

para além de promover o calor, desempenha um papel compositivo na 

obra - em torno desta desenvolve-se todo o espaço arquitetónico e a vida 

dos próprios habitantes. Wright atribui ao fogo uma certa simbologia, 

tomando-o como a alma da casa. 

“A ligação entre construção e o fogo vai para lá da associação 

convencional entre o lar e o coração da casa. O fogo não está apenas 

presente no centro da casa, mas arde ‘profundamente na alvenaria da casa 

em si.”  41

Na Casa da Cascata, construída no sudoeste rural da Pensilvânia na 

década de 1930, o fogo ocupa um lugar especial. Na sala de estar a lareira 

acontece sobre uma grande rocha existente no lugar. 

“(…) mais do que uma casa sobre uma cascata, um fogo sobre uma 

rocha.”  42

Esta obra de grande dinamismo e respeito para com o lugar apresenta 

uma particular relação com a envolvente natural e integra dois elementos 

fundamentais, o fogo e a água. A casa foi concebida a partir da sua 

integração no curso de água que corre na propriedade, mas enraiza-se na 

rocha central onde o fogo vive. A corrente da água é ouvida por toda a 

casa e pode ser apreciada particularmente quando se desce a escadaria 

interior a partir da sala de estar, que propicia um momento poético na 

obra.  

 GALIANO, Luis Fernández - Fire and Memory - On Architecture and Energy, p. 29.41

 Ibidem, p. 13.42
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29| 30 | 31 | Casa da Cascata, Frank Lloyd Wright. A relação com a água.  



“Numa palestra para a Taliesin Fellowship Frank Lloyd Wright disse sobre 

esta casa: “A Fallingwater foi uma grande graça divina - uma das maiores 

graças divinas que se pode experimentar aqui na terra. Acho que nada 

igualou nunca a coordenação, a expressão harmoniosa do grande princípio 

de tranquilidade quando a floresta, água, rocha, todos os elementos 

estruturais se combinam tão silenciosamente; de facto não se ouve seja 

que ruído for para além da música do rio que ali passa. Escuta-se a 

Fallingwater da mesma maneira que se escuta a quietude do campo…”  43

Quando a água toca a arquitetura criam-se atmosferas ricas e dinâmicas, 

sendo também disso exemplo obras como as Termas de Vals de Peter 

Zumthor, a Casa Gilardi e a Fuente de los Amantes de Luis Barragán e o 

Pavilhão de Barcelona de Mies van der Rohe, onde a água cria relações 

muito variadas com os planos de parede e do teto, dando “ênfase a uma 

relação ambígua - baseada na leveza e no contraste material/imaterial.” . 44

A arquitetura depende da manipulação de elementos como a água, a cor, o 

fogo, os materiais, as texturas que, ao serem combinada,  criam atmosferas 

a partir de uma determinada intencionalidade. 

O arquiteto ao criar espaço, deve ter em conta estes elementos que podem 

ser essenciais para o projeto, por terem a capacidade única, através da sua 

relação e das relações que surgem com a pessoa que os habita. Deve 

trabalhar em várias escalas e refletir sobre todas as partes que integram a 

sua obra, tomando-a como um corpo que vai, inevitavelmente, transmitir 

uma mensagem ao sujeito. Este “corpo” deve também adequar-se a ele, 

particularmente no que diz respeito a ambientes interiores. É fascinante 

como o mais simples objeto pode mudar o espaço. 

 PFEIFFER, Bruce Brooks - Frank Lloyd Wright, p. 123.43

 ZIMMERMAN, Claire - Mies van der rohe : 1886-1969 : a estrutura do espaço, P. 54.44
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32 | 33 |Pavilhão de Barcelona. Mies van der Rohe  



“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 em mim. Este facto 

faz-me bem, ajuda-me muito imaginar este futuro dos espaços, das casas, 

de como serão uma vez utilizadas. Em inglês dir-se-ia provavelmente: “A 

sense of  home”.”  45

Há que reconhecer que a disposição e a escolha dos elementos que 

compõem o espaço - desde os materiais de revestimento à disposição do 

mobiliário, até à escolha do puxador da porta - influencia a condição da 

obra. No interior de uma habitação, os objetos que preenchem o espaço 

não são todos concebidos pelo arquiteto, são uma escolha pessoal do 

habitante que, inevitavelmente, terão um impacto na atmosfera e na 

perceção do espaço. O arquiteto português Alexandre Alves Costa, numa 

entrevista feita para a obra “As Casas de Quem Faz as Casas - Os Verdes 

Anos”, reflete acerca de alguns objetos que incorporam a sua casa:  

“A casa não tinha o ar que tem agora, era praticamente vazia, com o 

pouco mobiliário que tínhamos. O que aqui está agora foi uma 

estratificação feita ao longo 40 anos. Foram sendo colocados objetos 

conforme as viagens ou conforme as heranças que fomos recebendo.(…) 

Portanto, fui acumulando coisas, fotografias, pinturas, bonecos, livros, 

sobretudo livros, que eu já não tenho mais sítio onde pôr. Tenho livros na 

cozinha. Para nós, essa acumulação vai dando um sentido mais 

significativo ao espaço. O espaço foi ganhando sedimentos, passando a ser 

quase uma síntese da nossa vida, das nossas experiências, fossem boas o 

fossem más.”  46

 ZUMTHOR, Peter - Atmosferas, p. 41.45

 MILANO, Maria, CREMASCOLI, Roberto - Alexandre Alves Costa. Os verdes anos, p. 25.46
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34 | 35 | 36 | Casa Alexandre Alves Costa



O espaço da casa é reforçado pelas escolhas do habitante que promovem 

o conforto desejado e criam o suporte para as vivências às quais se associa 

a ideia de lar. Da mesma maneira que o ser humano interage com o 

espaço, também o espaço se relaciona com o Homem, porque todo o 

lugar habitado reflete a imagem do habitante.  

Como é bom visitar a casa dos avós, onde normalmente vigoram os 

inúmeros pratos decorativos nas paredes, as exageradas tapeçarias 

tradicionais e um núcleo de fotografias de família meticulosamente 

montado - cada elemento, por mais desconexo que seja, não deixa de 

transportar o visitante para uma sensação de bem-estar e acolhimento 

constante que está registado em todas as paredes daquele domínio, porque 

“os verdadeiros bem-estares têm um passado” . A atmosfera característica deste 47

espaço prende-se à memória que é amplificada com o recurso ao uso 

destes elementos adicionados ao espaço.  

Em visita às casas de Heinz Bienenfeld, Peter Zumthor comentou:  

“Não faltava nada. Os objetos bonitos, os livros bonitos, todos eles 

expostos, e estavam lá instrumentos, os cravos, as violas, etc. (...) Tudo na 

realidade foi muito expressivo, impressionou-me muito. Pergunto-.me se 

terá sido tarefa da arquitetura criar o invólucro para receber estes 

objetos?”   48

O papel da arquitetura e do arquiteto passa também por não ignorar estes 

objetos e atribuir-lhes lugar no espaço. O plano da cozinha da Casa da 

Cascata de Frank Lloyd Wright contém elementos que complementam o 

espaço interior promovendo a harmonia, o equilíbrio e a funcionalidade 

para além do esqueleto base que o compõe. É todo este processo de 

criação de atmosferas, tudo o que traz “caráter” a um espaço - que nos faz 

 BACHELARD, Gaston - A Poética do Espaço, p..47

 ZUMTHOR, Peter - Atmosferas, p. 36 | 37.48
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37 | Casa da Cascata, Frank Lloyd Wright. Plano da cozinha.  



gostar ou não dele, que nos transmite calor ou frieza, medo e terror até – 

vai desde a escolha dos materiais que o revestem, à cor, à seleção dos 

móveis, ao tipo de iluminação, à subtileza do material que dobra, quebra, 

se esconde, até ao simples pormenor da delicadeza do jarro de flores 

colocado sobre a mesa...  

A respeito do papel do arquiteto, Fernando Távora refere:

“Os seus campos de actividade são múltiplos – porque múltiplas são as 

facetas do espaço organizado. Projecta e realiza edifícios, dedica-se ao 

planeamento do território a escalas várias, desenha mobiliário. (…) Que 

seja assim o arquiteto – homem entre os homens – organizador do espaço 

– criador de felicidade.”  49

 TÁVORA, Fernando - Da Organização do Espaço, p, 75.49
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“O que entendemos então pela palavra ‘lugar’? Obviamente entendemos algo 
mais do que a mera localização abstracta. Entendemos uma totalidade formada 
por coisas concretas com substância material, forma, textura e cor. Juntas, 
estas coisas determinam um ‘carácter ambiental’, que é a essência do lugar.”  50

 | L U G A R | 

 

Compreender um lugar é uma condição essencial para a arquitetura. Cada 

lugar é único e exprime-se a partir de características próprias, sendo 

possível identifica-lo pela sua localização geográfica e pelas suas 

propriedades como a geologia, topografia, envolvente, orientação solar, 

componente material e natural, entre outros aspetos concretos. Para além 

disso é preciso reconhecer outros fatores que determinam a sua identidade, 

como é o caso da sua história, do seu papel e da sua essência - o seu 

espírito. 

“Quando me concentro num determinado lugar para o qual devo elaborar 

um projeto, tento explorá-lo, perceber a sua figura, a sua história e as suas 

qualidades sensoriais.”  51

Martin Heidegger desenvolveu um ensaio, em 1954 intitulado “Construir, 

Habitar, Pensar”, no qual associa a ideia do lugar ao habitar - onde o lugar 

 NORBERG-SCHULZ, Christian - Genius Loci: towards a phenomenology of architecture, p.6. 50

 ZUMTHOR, Peter - Pensar a Arquitectura, p.34.51
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38 | Quinta do Paul



pressupõe o habitar para adquirir significado e sentido.  Norberg-Schulz, 

inspirado pelo filósofo, concretizou a obra “Genius Loci: Towards a 

Phenomenology of  Architecture”, onde desenvolve a ideia de espírito do 

lugar - Genius Loci: 

“Genius Loci é um conceito romano. Segundo a antiga crença romana, 

todo ser «independente» tem um génio, o seu espírito guardião. Este 

espírito dá vida às pessoas e aos lugares, acompanhando-as desde o seu 

nascimento até à sua morte, determinando o seu caráter ou essência. Até 

os deuses tinham o seu génio, o que ilustra a natureza fundamental deste 

conceito. O génio denota o que uma coisa é, ou “o que quer ser”, usando 

as palavras Louis Khan.”  52

Este conceito, de origem romana, reinterpretado por Norberg-Schulz, que 

transportou-o para a teoria da arquitetura. O Genius Loci diz respeito ao 

caráter do lugar à manifestação da sua essência isto é, ao conjunto das 

suas propriedades naturais, materiais, morfológicas, bem como 

socioculturais, arquitetónicas, de linguagem e de hábitos. Este caráter está 

naturalmente relacionado com o Homem que intervém e habita o espaço. 

Schulz debate conceitos como orientação, identificação e significado, que estão 

associados a esta experiência do ser humano no mundo e que lhe permite 

conhecer, reconhecer e habitar o lugar  - criar uma identidade. 

“A identidade humana pressupõe a identidade de um lugar. Identificação e 

orientação são aspetos primários do ‘estar no mundo’ do homem. 

Enquanto que a identificação é a base para o desejo do homem de 

pertencer, a orientação é a função que lhe permite ser esse ‘homo viator’, 

que é parte de sua natureza.”  53

 NORBERG-SCHULZ, Christian, Genius Loci: towards a phenomenology of architecture, p.18.52

 NORBERG-SCHULZ, Christian, Genius Loci: towards a phenomenology of architecture, p.22.53
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39 | Viagem à Grécia, Pártenon: Alexandre Alves Costa, Sérgio Fernandez, José 
Grade, Alcino Soutinho, Fernando Távora e Álvaro Siza



A propósito das características do lugar poderão identificar-se 

componentes naturais ou seja, onde o Homem não teve qualquer 

intervenção, e componentes artificiais que são aquelas que para existirem 

necessitam da intervenção humana. Fernando Távora na sua obra “Da 

Organização do Espaço”, denomina fatores naturais e humanos como 

“circunstância” para a organização do espaço e para a conceção da forma: 

“A esse conjunto de fatores naturais e humanos (e só é possível distingui-

los na medida em que o fenómeno seja observado à escala do homem 

mas, de qualquer modo, eles estão intimamente ligados entre si), daremos 

o nome de “circunstância”: sendo assim “circunstância”, pelo próprio 

significado da palavra, será aquele conjunto de fatores que envolvem o 

homem, que estão à sua volta e, porque ele é criador de muitos deles, a 

esses haverá que juntar os que resultam da sua própria existência, do seu 

próprio ser.”   54

Não se devem ignorar ainda todos os demais fatores que são intrínsecos 

ao Homem e que variam da sua experiência, existência e cultivo, tomando 

também parte da circunstância - “fatores tão variados como o pensamento 

científico ou a religião, economia ou a sensibilidade, a política ou a filosofia” . Esta 55

esfera da circunstância associa-se à ideia de lugar, no sentido em que 

engloba todos os fatores que o caracterizam, bem como a sua relação com 

o Homem. Por isso necessário o seu reconhecimento quando se atua 

sobre o lugar, não esquecendo que a própria obra irá também criar 

circunstância. A importância do papel do arquiteto vê-se assim enfatizada:  

“Porque cria circunstância - positiva ou negativa - a sua ação pode ser 

benéfica ou maléfica e daí que as suas decisões não possam ser tomadas 

com leviandade ou em face de uma visão parcial dos problemas ou por 

 TÁVORA, Fernando - Da Organização do Espaço, p. 22.54

 Ibidem, p.22.55
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40 | Alvar Aalto no patio da Casa Muuratsalo



atitude egoísta de pura e simples satisfação pessoal. Antes de arquiteto, o 

arquiteto é o homem, e homem que utiliza a sua profissão como 

instrumento em benefício dos outros homens, da sociedade a que 

pertence.”  56

Arquiteto e Homem intervêm sobre o espaço - construindo-o, 

organizando-o, habitando-o. Homem este que tem as suas experiências, as 

suas memórias, a sua cultura, a sua sociedade e as suas ideias que 

inevitavelmente vão influenciar a sua perceção sobre o lugar, o que irá 

também determinar a sua intenção construtiva. É também por esta razão 

que as respostas projetuais nunca são iguais se partirem de dois sujeitos 

diferentes. Ao pedir a dois arquitetos um projeto para um determinado 

lugar, por mais conhecimento que tenham sobre as características base 

deste - localização, topografia, envolvente, materialidades, a cultura onde 

se insere, etc… -, as suas opções de projeto vão sempre variar. Desde logo 

porque são dois indivíduos distintos com experiências diferentes - seja 

porque um dá mais importância à luz sobre o edifício, ou porque o outro 

se prende à relevância ou simbologia de uma determinada orientação … 

No entanto, a resposta projetual deve de ser fundamentada com uma 

intenção que requer um conhecimento profundo do contexto onde a obra 

se insere.  

O arquiteto deve ser, assim, conhecedor e responsável, para também 

evitar situações em que a obra surge por capricho, entrando num processo 

de delapidação, caracterizada pela criação de formas desprovidas de 

eficiência, de utilidade de sentido, sem raizes e que chegam a perturbar o 

próprio lugar, levando-o a perder a sua identidade. 

 TÁVORA, Fernando - Da Organização do Espaço, p, 74.56
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41 | Casa Malaparte em Capri, Itália 1938



“E esta “doença” do espaço (delapidação) tem aspetos vários: afeta, por 

exemplo, a economia na medida em que as formas criadas não são 

eficientes ou, se o são por si, não o são no sentido mais amplo da posição 

que ocupam; afeta a cultura na medida em que as formas criadas destroem 

valores existentes ou não criam valores de significado cultural; afeta, numa 

palavra, o homem, na sua vida física e espiritual, na medida em que as 

formas criadas não servem para o prolongar, servir e enriquecer mas 

apenas concorrem, pela desvalorização do seu ambiente físico, para o 

perturbar em aspetos múltiplos da sua existência.”  57

Neste sentido, o arquiteto deve ser fiel ao lugar procurando saber aquilo 

que ele foi, aquilo que ele é, e particularmente aquilo que pode/precisa de 

ser - a sua vocação - para depois sim, poder justificar as suas opções. O 

lugar é a âncora do projeto, por isso deve ser conhecido intensamente. 

“projectar, planear, desenhar, não deverão traduzir-se para o arquitecto na 

criação de formas vazias de sentido, impostas por capricho da moda ou 

por capricho de qualquer outra natureza. As formas que ele criará deverão 

resultar, antes, de um equilíbrio sábio entre a sua visão pessoal e a 

circunstância que o envolve e para tanto deverá ele conhecê-la 

intensamente, tão intensamente que conhecer e ser se confundem”  58

É no reconhecer das suas feições, das suas componentes naturais, da sua 

envolvente, da sua história, das suas particularidades, que surge a resposta 

às necessidades do lugar a ser habitado. Adotar estratégias como traçar 

percursos, referências, alinhamentos, orientações… pode ser determinante 

para a concretização do projeto que irá inevitavelmente alterar a condição 

do lugar e a sua identidade.  

 TÁVORA, Fernando - Da Organização do Espaço, p, 27.57

 TÁVORA, Fernando - Da Organização do Espaço, p, 74.58
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Os esquissos de Álvaro Siza Vieira mostram a sua grande preocupação 

com o lugar no momento de projetar - o desenho é a sua linguagem para 

conhecer profundamente. Estes registos carregados de história e 

memórias que levam Siza a construir novos lugares em continuidade. Os 

primeiros esquissos de registo do sítio são a sua forma de escrita, de 

recolha de informação, auxiliando a memória para depois nascerem as 

primeiras ideias. Nos seus textos intitulados “Desenhos como memória” e 

“Desenhos - Exposição Japão”, presentes na obra “01 Textos - Álvaro 

Siza”, o autor afirma: 

“O desenho é a linguagem e a memória, a forma de comunicar consigo e 

com os outros, a construção. Não desenha por exigência da arquitetura 

(basta pensar, imaginar). Desenha por prazer, necessidade e vício.”  59

“Desenho é projeto, desejo, libertação, registo e forma de comunicar, 

dúvida e descoberta, reflexo e criação, gesto contido e utopia.  

Desenho é inconsciente pesquisa e é ciência, relação do que não se revela 

ao autor, nem ele revela, do que se explica noutro tempo.”  60

Desenhar é-lhe mais imediato que a fala - os seu desenhos falam por si e 

para si. De facto, para Álvaro Siza, o desenho eleva-se como um 

instrumento que estabelece uma relação dialética permanente entre 

intuição e a sua verificação, num processo progressivo de compreensão e 

visualização do projeto sobre as condicionantes de um lugar - o desenho 

como memória, como descoberta e procura de uma identidade. Este 

instrumento é o meio entre o arquiteto, a circunstância e o projeto, e não é 

por acaso que as suas obras marcam um lugar - criam história. 

 SIZA, Álvaro – 01 textos, Álvaro Siza, p. 137.59

 Ibidem, p. 273.60
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A respeito da obra de Alvar Aalto, do seu pensamento e da sua relação 

com o desenho e o lugar, Siza Vieira salienta que : 

“a arquitectura de Alvar Aalto (...) destaca-se contudo, e de forma 

exemplar, enquanto proposta metodológica. Aalto propõe a projetação 

não como processo linear, da análise à síntese, mas como processo 

contínuo, aberto, complexo e englobante. Demonstra que o desenho nasce 

do diálogo permanente entre o que preexiste e o desejo colectivo de 

transformação.”  61

Torna-se possível verificar estas influências nas obras de Siza, a contínua 

preocupação em perceber o lugar, sempre num diálogo entre o que se 

projeta e o sítio, num processo aberto, complexo e alargado. 

Esta atenção ao contexto serviu de linha condutora na obra habitualmente 

designada como Piscina das Marés, onde o movimento é uma constante 

presença  naquele lugar, ora de água, ora de vento,  devido à presença do 

mar. O projeto encontra vazios no terreno rochoso para integrar os 

tanques de água salgada criando uma relação de cumplicidade entre o 

natural e o construído. Não deixando de assumir os seus traços 

arquitetónicos, esta obra tem a capacidade de acentuar as características 

próprias do lugar reforçando a sua identidade. 

“Nada mudou profundamente. 

O edifício dos balneários está ancorado como um barco no muro da 

marginal. Dali não sai. 

Alguns muros em betão sustentam a cobertura em riga e cobre e apoiam 

os percursos de acesso à piscina. 

Esses percursos existiam (em terreno difícil, a gente sabe escolher o sítio 

onde por os pés), a piscina existia, os muros são paralelos ao muro de 

 SIZA, Álvaro – 01 textos, Álvaro Siza, p. 212.61
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granito da avenida, do qual apenas se destacam. Aqui e alem pequenas 

intervenções consolidam as plataformas naturais. 

Pouca coisa mudou. 

Nas primeiras marés vivas o mar levou um bocado de muro, corrigindo o 

que não estava bem.”  62

Outro exemplo da sua preocupação com o espírito do lugar manifesta-se 

na obra Casa Alcino Cardoso (1971-1973), próxima de Moledo, no 

concelho de Caminha - onde o arquiteto procurou manter a identidade 

que lhe é característica a partir de uma subtil transição entre o novo e a 

preexistência, mantendo e destacando as suas principais componentes 

naturais e materiais - a pedra de granito por exemplo -, chegando mesmo 

a resistir à sugestão do cliente em substituir as vinhas por laranjeiras. Para 

o arquiteto este gesto “iria completamente arruinar o ‘genius loci’ do local” , esse 63

espirito intrínseco aquele lugar, que lhe dá identidade e sentido, segundo 

Norberg-Schulz. 

“Acrescentando  uma  casa  moderna  a  construções  agrícolas  pré-

existentes sem desfigurar a atmosfera rural do conjunto, o arquitecto 

afirma a sua presença ao mesmo tempo que aceita a realidade da 

construção anterior.”  64

A piscina, construída posteriormente, localizada perto das habitações a 

uma cota mais baixa - materializa-se a partir de grandes pedras de granito 

que delimitam o seu perímetro. É desenhada com uma forma peculiar 

para obter o maior proveito da envolvente, relacionando-se com o natural 

e o construído, usufruindo da sombra das árvores e da própria trajetória 

solar, onde o pórtico a nascente que remata a piscina - por onde os raios 

 SIZA, Álvaro – 01 textos, Álvaro Siza. p. 23.62

 FRAMPTON, Kenneth - Álvaro Siza : obra completa. p. 2263

 JODIDIO, Philip – Álvaro Siza. p. 6564
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46 |Casa Alcino Cardoso, Moledo, Minho, 1971-73, Siza Vieira



de sol são conduzidos -, lhe atribui uma atmosfera espacial poética. 

Para finalizar esta aproximação à obra de Siza é importante salientar o 

arquiteto atribui uma ideia de continuidade do lugar com recurso ao 

incompleto, porque a obra nunca acaba e o lugar está em constante 

mudança, seja pelos fatores temporais e sociais, seja pelas intervenções 

que vai adotando. A Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, 

da sua autoria, contém exemplos desta ideia de continuidade: o muro 

lateral que faz a separação entre o terreno principal da faculdade e aquele 

onde se implanta o Pavilhão Carlos Ramos está propositadamente 

incompleto; também o espaço vazio deixado para uma nova torre, na 

eventualidade de uma ampliação posterior, se assume incompleto. O 

projeto materializa a ideia de que, no fundo, a arquitetura nunca acaba,  

(re)começando. 

“ Acabar  

Uma palavra imprecisa, uma espécie de erro de tradução, a substituir pela 

palavra começar”   65

Esta ideia de começar e recomeçar introduz o fator tempo, decisivo no 

processo da arquitetura, já que pressupõe uma constante transformação, 

alterando a condição do espaço, da obra, do lugar: 

“Na arquitetura - e também a mais ou menos longo prazo - o tempo joga 

como fator fundamental e não apenas com dimensão de observação mas 

como dimensão da própria obra, sabido como é que um edifício tem uma 

vida - tal como uma pintura, uma escultura - neste caso mais agitada pois 

que o comprimento de determinadas funções concretas o obrigam a uma 

atualização - ou a um abandono - que o alteram como espaço 

organizado”  66

 SIZA, Álvaro – 01 textos. p. 366.65

 TÁVORA, Fernando - Da Organização do Espaço, p, 16.66
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47 |Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, a ideia do continuidade



A arquitetura trabalha com o lugar, servindo as necessidades do Homem, 

procurando criar espaços habitáveis que reflitam, com o tempo, a sua 

cultura e os seus valores, num processo que deve procurar a harmonia. 

Arquitetura é feita por Homens que organizam o espaço onde todos, 

independentemente da sua ocupação, contribuem para a criação da 

identidade espaço. 

Terminando com as palavras de Norberg-Schulz: 

“A arquitetura pertence à poesia e tem como propósito ajudar o homem a 

habitar. Mas a arquitetura é uma arte difícil. Fazer cidades e edifícios 

práticos não é suficiente. A arquitetura surge quando um “ambiente total 

se torna visível”, citando a definição de Susanne Langer. Em geral, 

significa concretizar o genius loci ("espirito do lugar”). Vimos que isso é 

feito por meio de edifícios que reúnem as propriedades do lugar e as 

aproximam do homem. O ato básico da arquitetura é, portanto, entender a 

“vocação” do lugar. O que aqui se defende não é algum tipo de 

“determinismo ambiental”. Só reconhecemos o facto de que o homem é 

parte integrante do meio ambiente, e isso só pode levar à alienação 

humana e à destruição do meio ambiente se ele se esquecer disso. 

Pertencer a um lugar significa ter um ponto de apoio existencial, no 

sentido concreto do dia-a-dia.”  67

 NORBERG-SCHULZ, Christian, Genius Loci: towards a phenomenology of architecture, p.23.67
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"Materials are the media in which architecture is expressed; they 
are at once the rulers and the slaves of the most abstract of the 
arts.”  68

 | M A T E R I A L I D A D E | 

 

MATERIALIDADE - s.f. Qualidade daquilo que é material 

MATERIAL - s.m. Propriedade inerente à matéria. 

MATÉRIA - s.f. Substância extensível, divisível, que pode ser pesada e suscetível de 

tomar todas as formas. 

A componente material assume um papel preponderante no processo de 

conceção de uma obra, sendo o meio a partir do qual a arquitetura se 

expressa. Exemplos de materiais como a pedra, a madeira e o ferro, estão 

presentes na natureza na sua forma mais pura, sendo posteriormente 

recolhidos e manipulados para ocupar os mais diversos fins no projeto 

arquitetónico. 

Podem desde já reconhecer-se aplicações fundamentais destes elementos 

no processo arquitetónico: os materiais enquanto meios estruturais à 

edificação da forma e os materiais enquanto revestimento desta. Pode 

também identificar-se uma outra aplicação, aquela no qual o material 

estrutural acaba por ser o material de revestimento, de que são exemplo as 

casas de alvenaria de pedra.  

 FLETCHER, Banister F. - The Influence of Material on Architecture, p. 5.68
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 49 | Museu Guggenheim (1943-1955), Frank Lloyd Wright, 

Nova York.



“A evolução das técnicas construtivas esteve ligada com a evolução 

tecnológica dos materiais. A construção homogénea, em que apenas um 

material construía um edifício, deu lugar a uma construção heterogénea, 

cujo limite fisico da construção é feito com vários materiais, multilayers, 

casa um com a sua função muito especifica.”  69

A evolução das técnicas construtivas gerou alterações no uso dos 

materiais ao longo do tempo - do fogo ao pequeno abrigo, da construção 

de modestas habitações aos dos blocos de habitação plurifamiliar, aos 

grandes arranha-céus…  

Neste processo evolutivo, particularmente no âmbito da conceção formal, 

destaca-se o surgimento do betão armado - um dos mais importantes 

elementos da arquitetura do século XX, revolucionador das formas 

construídas, do qual serve de exemplo a obra do Museu Guggenheim 

(1943-1955) em Nova York, do arquiteto Frank Lloyd Wright.  

Todo o edifício ou obra arquitetónica é um corpo, corpo esse constituído 

por matéria, o que torna a componente material a base de todo o 

organismo arquitetónico e por consequência um tema bastante abrangente 

- tanto é material a primeira pedra de fundação como o soalho da sala ou 

a fechadura de uma porta. 

“Ainda consigo sentir na minha mão a maçaneta da porta, esta peça de 

metal mudada como as costas de uma colher. Tocava nela quando entrava 

no jardim da minha tia. Esta maçaneta ainda hoje me parece um sinal 

especial de entrada no mundo de menos ficheiros diversos. Recordo o 

barulho do seixo sob os meus pés, o brilho suave da madeira de carvalho 

encerado nas escadas, oiço a porta de entrada pesada cair no trinco, corro 

aonde no corredor sombrio e entro na cozinha, o único lugar realmente 

iluminado nesta casa.”  70

 PATRICIO, Ignacio - La construcción de la arquitetura, p. 9.69

 ZUMTHOR, Peter - Pensar a arquitetura, p. 9.70
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 50 | Seleção de materiais para o interior de um espaço



O que se pretende analisar neste estudo é a sua aplicação na obra de 

modo a transmitir uma intenção, o que passa por identificar quais as 

sensações associadas a diferentes materiais e como estes podem ser 

enquadrados no espaço. A materialidade exprime fisicamente a ideia, 

dando corpo à intenção do autor do projeto, daí a importância de 

entender as razões que levaram determinado autor a a aplicar 

determinados materiais. Esta manipulação afeta a perceção, a atmosfera e o 

habitar da obra arquitetónica projetada, enquadrada num determinado lugar 

que por si só já tem a sua materialidade natural ou artificial que lhe é 

característica. Este pensamento levanta diversas questões às quais este 

estudo procurou dar resposta, nomeadamente: qual o papel dos materiais? 

qual significado do material no objeto arquitetónico? quais as sensações que estes 

materiais provocam no espaço? será que estes atribuem uma identidade à obra? qual a 

relação da sua aplicação para com o lugar? e quais as suas influências no habitar? 

Todas estas questões, cuja compreensão é da responsabilidade do 

arquiteto, tornam-se essenciais à concretização da sua vontade 

arquitetónica aquando da intervenção no espaço.  

Peter Zumthor, no contexto do objeto arquitetónico, associa o sentido aos 

materiais,  responsáveis pelas qualidades poéticas da obra.  

“O sentido,  que  se  deve  criar  no  contexto  dos  materiais, encontra-se 

para além de regras de composição; e também a sensibilidade, o cheiro e a 

expressão acústica dos materiais são apenas elementos da linguagem que 

temos de utilizar. O sentido nasce quando se consegue criar no objeto 

arquitetónico significados específicos de certos materiais que só neste 

singular objeto se podem sentir desta maneira. 

Quando trabalhamos com este objetivo, temos sempre que voltar a 

perguntar, o que é que um determinado material pode significar num 

determinado contexto arquitetónico.”  71

 ZUMTHOR, Peter - Pensar a arquitetura, p. 10|11.71
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51 |52 |Cabanas no Rio, Comporta, Manuel Aires Mateus 



O que o material pode significar requer um conhecimento profundo do 

contexto, da obra e principalmente do material em si, das suas 

características físicas e sensoriais. Para além da sua componente moldavél, 

os materiais apresentam diversas particularidades que vão afetar a 

atmosfera dos espaços, tais como a cor, a textura, o cheiro, a acústica, a 

dureza, a macieza, a reflexão à luz, podendo estes transmitir diversas 

sensações, de entre as quais conforto, calor, frieza, comodidade, 

familiariedade, repulsa…  

“Os materiais são infinitos – imaginem uma pedra que podem serrar, 

limar, furar, cortar e polir e ela está sempre diferente. E depois pensem 

nesta mesma pedra em quantidades pequenas ou em quantidades  

enormes,  será  sempre  diferente.  E  a  seguir exponham-na à luz, e ela 

será mais uma vez diferente. Apenas um e já tem mil possibilidades.”  72

Os materiais possibilitam uma multiplicidade de aplicações devido à sua 

versatilidade, podendo alterar-se as suas texturas e cores, o que vai 

inevitavelmente trazer consequências à ambiência do espaço. A madeira, 

por exemplo, pode ser deixada na sua cor natural ou ser envernizada, pode 

ser aplicada em peças maiores ou mais pequenas; é um elemento 

extremamente versátil e resistente que é empregue no contexto 

arquitetónico para inúmeros fins, seja a nível construtivo, seja como forma 

de revestimento de superfícies e até em mobiliário. Cada peça de madeira 

pode ser manipulada mas por si só já é única, existindo vários tipos de 

madeiras consoante a sua origem natural - Carvalho, Pinho, Nogueira, 

Cedro, Afizélia entre outros. Normalmente este é um material conhecido 

por proporcionar uma ambiência calorosa e confortável, porque apresenta 

ótimas características térmicas e acústicas, é agradável ao toque e os seus 

traços naturais tornam-na aconchegante - o que leva a que seja utilizada 

 ZUMTHOR, Peter - Atmosferas, p. 25.72
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53 | Casa do Conto



em zonas de estar, como por exemplo quartos e salas. Contudo, tal não é 

mandatório, podendo alcançar-se conforto se for encontrado um 

equilíbrio com outros elementos que compõem o espaço. Exemplo disso 

são os quartos projetados para a Casa do Conto na Rua da Boavista, no 

Porto. Este trata-se de um projeto de recuperação de uma antiga casa 

burguesa, realizado após o grande incêndio que a casa sofrera, 

mobilizando para tal um conceito hoteleiro inovador. Realizado pelo 

atelier de arquitetura Pedra Líquida, é um projeto que procurou cativar o 

hóspede de uma maneira diferente, levando-o ao encontro com uma 

história de arquitetura e o conceito de casa, a partir das letras e frases 

incorporadas nas superfícies de betão desenvolvidas por vários autores, 

entre os quais Álvaro Domingues. Esta intervenção acabou por trazer 

uma nova identidade à casa sem esquecer o seu passado, mantendo os 

traços possíveis que a caracterizavam após o incêndio. Não faria sentido 

tentar erguê-la mimetizando a construção original, mas sim potenciar-lhe 

uma nova vida. 

“A quarta vida já começou, mas agora o material dos sonhos já não poderá 

ser o soalho, as portadas ou os estuques tal como eram. Como nos rituais 

de purificação pelo fogo, o que fica não é a destruição do que foi, mas 

uma versão essencial que tomará faces visíveis nos espaços e nos materiais 

novos que construirão a Casa do Conto. Será uma arquitectura tão sólida 

como o betão e tão sensível como os espectros que são uma forma de 

representarmos as presenças que habitam os lugares e que só se revelam 

por traços fugazes, luzes e sombras ou súbitas matérias que remetem para 

o lugar vazio de outras que sempre lá estiveram. O arquitecto é um 

fingidor.”  73

 DOMINGUES, Álvaro - Casa do Conto, foi 513 (é 703). Texto consultado a 2 de Fevereiro de 73

2019. Disponível em: (https://cargocollective.com/pedraliquida/100-Casa-do-Conto)
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Esta escolha material, maioritariamente o betão à vista, poderia levar a 

transmitir uma sensação de frieza nas zonas de descanso mas com a 

integração de outros elementos, como peças de autor, mobiliário de época 

e iluminação cuidadosa, construíram-se atmosferas únicas.  

“O arquiteto é uma espécie de produtor teatral, o homem que planeia os 

cenários para as nossas vidas. Inúmeras circunstâncias dependem do 

modo como ele organiza e monta esses cenários.”  74

A sensação provocada pela componente material de uma obra, 

particularmente no ambiente interior, é um dos fatores mais importantes e 

de maior impacto para quem o vive, para quem o percorre. 

O caráter superficial do material é também um aspeto a ter em conta: as 

questões de dureza e maciez, por exemplo, levam a que a perceção nem 

sempre seja a correspondente ao que o objeto na realidade é. 

“Uma parede macia parece leve, embora possa ter exigido um trabalho 

mais árduo e que na verdade pese mais do que um muro de pedra. 

Sentimos intuitivamente que as paredes de granito são mais pesadas do 

que as de tijolo, sem mesmo conhecermos os seus respetivos pesos. (…) 

Impressões de dureza e maciez, peso e de leveza, estão relacionadas com o 

caráter superficial dos materiais”  75

Da mesma maneira quando no capítulo anterior, intitulado de Atmosferas, 

se mencionou a questão da cor e se apercebeu como a sua utilização é 

capaz de alterar a condição do espaço interior e do construído, da mesma 

maneira os materiais de revestimento, dotados de cor, concretizam o 

mesmo efeito, com a particularidade de que para além das cores ou 

 RASMUSSEN, Steen Eiler – Viver a Arquitectura, p. 11. 74

 RASMUSSEN, Steen Eiler – Viver a Arquitectura, p. 20. 75
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variação destas têm outras características que afetam inevitavelmente a 

perceção e atmosfera da obra. 

Para compreender o papel destes elementos recorre-se agora ao exemplo 

de uma instalação experimental intitulada “Mies missing materiality” 

realizada no Pavilhão de Barcelona, para a qual a Fundação Mies van der 

Rohe convidou o atelier Anna & Eugeni Bach que propôs uma 

intervenção artística que consistia em converter o o pavilhão numa 

maquete em tamanho real, à escala de  1:1, cobrindo-o de painéis brancos 

sem deixar qualquer vestígio da materialidade que lhe é característica e que 

lhe proporciona a sua identidade. Parece impensável que o projeto de 

Mies van der Rohe para a Feira Internacional de Barcelona de 1929, que é 

caracterizado pelo contraste no uso dos seus materiais, possa perder essa 

materialidade, ainda que momentaneamente. De certa maneira é como se 

vestissem um soberano com o traje de um mendigo, o que torna esta 

intervenção fascinante e intrigante. Com este simples gesto, os autores 

abriram a porta a inúmeras interpretações que levam à comparação com o 

original, demonstrando a importância da materialidade na perceção do 

espaço, assim como a importância da mesma na conceção e reconhecimento 

de uma identidade. 

Outra obra que se caracteriza particularmente pela sua materialidade é a 

Casa Experimental de Muuratsalo projetada pelo arquiteto Alvar Aalto, 

construída entre 1952-1953, na Finlândia. Trata-se de uma casa que se 

desenvolve a partir de um pátio exterior e, tal como o nome indica, 

constitui-se um autêntico suporte de experiências formais, cromáticas, de 

texturas em contexto real, tanto em termos técnicos/construtivos como 

visuais. O arquiteto procurava exercitar a versatilidade material (forma, 

posicionamento, cor, …) e compreender o seu comportamento com o 

passar do tempo, tendo em consideração a sua exposição ao clima nórdico 
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61| 62 | Casa Experimental de Muuratsalo , Alvar Aalto



extremo.   

A cor natural do tijolo é preservada no interior do pátio da casa sendo 

este material, já pelo exterior, caiado de branco, numa atitude de clara 

diferenciação - comportando-se como uma pele que reveste e protege. O 

tijolo, protagonista do projeto, foi um elemento bastante usado em 

diferentes dimensões e colorações, disposto em vários painéis com 

diferentes configurações e diferentes tamanhos de juntas, empregue tanto 

no chão como nas paredes do pátio, tendo sido conjugado pontualmente 

com azulejos. Estas paredes também se caracterizam pelas plantas 

trepadeiras cuja resistência ao clima foi igualmente testada. No interior da 

casa o material predominante é a madeira, cuja textura e cor contribuem 

para dar a sensação de abrigo e aconchego. 

Como estas, muitas outras obras destacam-se pela sua materialidade, para 

além de todos os outros elementos que compõem um projeto. 

“Existe uma proximidade crítica entre os materiais que depende dos 

próprios materiais e do seu peso. Ao conciliar materiais numa obra existe 

um ponto em que estão demasiado afastados, e outro em que estão 

demasiado próximos, e outro ainda em que estão mortos.”   76

Nem todos os materiais se relacionam da melhor maneira, acabando 

muitas vezes por uns silenciarem outros. Por vezes a melhor forma de 

apreciar um determinado elemento é dar-lhe espaço, enquadrando-o para  

fazer sobressair as suas melhores características - mas tudo depende da 

intenção. 

O projeto Santa Clara 1728 de Manuel Aires Mateus, que passa pela 

renovação de um edifício lisboeta do século XVIII, é exemplo de como os 

 ZUMTHOR, Peter - Pensar a arquitetura, p. 27.76
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63| 64 | Hotel Santa Clara 1728 Lisboa, Manuel Aires Mateus



materiais podem ser apreciados sem necessidade de concorrer entre si. O 

que se procura, sobretudo, é a valorização do conjunto. 

Outro aspeto a ter em consideração no momento do projeto é a relação 

da componente material da obra com o lugar ,  detentor de uma 

materialidade própria, no qual se espera que a obra não o faça perder o 

seu Genius Loci. 

As Termas de Vals do arquiteto Peter Zumthor, erguidas na povoação do 

Cantão de Graubunden, na Suíça, marcam com clareza a sua relação com 

o contexto, uma vez que a materialidade foi escolhida em consonância 

com a envolvente. Não se trata de uma repetição mas sim de uma 

integração coesa que comunica com o homem. A pedra utilizada, o 

quartzito, é extraída de uma pedreira local sendo metodicamente 

dimensionada. Está presente nas paredes e no chão, apresentando 

intencionalmente texturas diversas, que são exploradas pela luz e pela 

água. Numa palestra à Escola de Arquitetura da Universidade de Tel Aviv, 

intitulada de “Presença em Arquitetura – Sete Observações Pessoais”  

Zumthor refere, a respeito do projeto das Termas de Vals, “que a pedra e a 

água estabelecem uma relação de amor.”.  

Esta obra é exemplo de uma integração harmoniosa dos materiais com 

atenção ao contexto que a envolve, partindo de um princípio de 

“escavação” para encontrar a forma. 

“Montanha, pedra, água - construir na pedra, construir com pedra, na 

montanha, construir fora da montanha, estar dentro da montanha - como 

podem ser interpretadas, arquitetonicamente, as implicações e a 

sensualidade na associação destas palavras? Todo o conceito foi elaborado 

seguindo essas questões; para que tudo fosse ganhando forma passo a 

passo… ”  77

 ZUMTHOR, Peter - Thermas Vals. Texto consultado a 1 de Dezembro de 2019. Disponível em: (https://77
en.wikiarquitectura.com/building/thermas-vals/)
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Por último, no que toca à influência da materialidade no habitar, poder-se-

á dizer que está presente e influencia as mais variadíssimas tarefas do dia-

a-dia. Particularmente num ambiente interior de uma casa, o que é 

material está -por todo o lado-, nas paredes, no mobiliário, nos objetos, 

em tudo o que faz com que o homem reconheça a casa como sua, o seu 

canto no mundo. Poder-se-à dizer que a materialidade é a base sensível da 

arquitetura - toca a perceção, vive nas as atmosferas e nos lugares, 

proporcionando o habitar…  

Os conceitos, perceção, atmosfera, lugar e materialidade , essenciais para uma 

prática arquitetónica sensível ao que nos rodeia, servem de suporte para o 

reconhecimento da identidade do lugar  Nesse sentido, o desenvolvimento 

de um processo para uma futura intervenção no objeto de estudo da 

presente dissertação não poderia deixar de os considerar. 
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69 | Lagoa Comprida

67 | Cântaro Magro

68 | Covão da Ametade



“Vem pela montanha esse grito, vem das origens do mundo. Ouço-o 

palidamente.”  78

A  A P R O X I M A Ç Ã O  A O  L U G A R 
 

O ponto mais alto de Portugal continental materializa-se na Serra da 

Estrela onde, a 1993 metros de altitude, se encontra a Torre, um local 

frequentemente visitado no inverno devido à presença de neve e à prática 

de atividades desportivas e comerciais possibilitadas por equipamentos 

como a estância de esqui da Serra da Estrela e o mercado de produtos 

regionais. Para além de tal, esta cadeia montanhosa é caracterizada por um 

conjunto de elementos dos quais se destaca a sua componente natural de 

uma grande biodiversidade, riqueza geológica e hidrográfica, fatores 

incontornáveis que inspiraram o homem que aqui se fixou a criar uma 

herança histórica, cultural e gastronómica ímpar.  
A componente hidrográfica da Serra da Estrela, de grande impacto no 

território português - principalmente na zona centro -, é essencial à 

subsistência de diversas povoações que se organizam ao longo dos três 

rios que ali têm a sua origem: o rio Mondego e o seu afluente - o rio Alva 

-, e o rio Zêzere que conflui com o rio Tejo. Os recursos hídricos 

presentes neste território são tão vastos que só na bacia hidrográfica do 

rio Mondego podem ser encontradas doze barragens – a sua maioria 

 FERREIRA, Vergílio - Para Sempre, p.54.78
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70 | Gouveia. Enquadramento para as montanhas a partir da Igreja de S.Pedro 
localizada na praça de central



inserida no Natural da Serra da Estrela, a maior área protegida de Portugal 

-, o que resulta num grande reflexo ao nível da produção energética 

renovável.  
A água, a vegetação, as formações rochosas de morfologias peculiares, os 

relevos, as cores e até os cheiros, todos contribuem para a construção de 

uma paisagem de caráter pitoresco que não deixa ninguém indiferente. O 

ato de a conhecer constitui-se uma experiência multissensorial que 

estimula a perceção através da observação de uma tela em constante 

movimento.  Os pontos de interesse são muitos, principalmente para 

quem procura um encontro com a natureza. Por entre os percursos 

calcorreáveis descobrem-se os mais magníficos lugares, desde as lagoas 

que espelham a vastidão da montanha, às praias fluviais, passando pelos 

vales glaciares com rumo às aldeias históricas em granito. 

“Para o alto a montanha. Plácida imensa. Definitiva. Repousa nas origens 

do tempo, no lugar imóvel do meu pensar. Assim às vezes me parece - que 

é que me diz? a sua palavra inaudível”  79

A dez quilómetros a norte do ponto mais alto, integrada na encosta 

ocidental da Serra da Estrela, heis que se alcança a cidade de Gouveia - 

pertencente ao distrito da Guarda -, enquadramento territorial mais 

aproximado ao projeto desenvolvido na presente dissertação. Dos seus 

heróis que a história e as gentes não esquecem destacam-se as figuras do 

pintor Abel Manta, do escritor Vergílio Ferreira, rezando ainda a lenda que 

por terras de Gouveia terá passado em tempos o líder lusitano Viriato. 
As marcas dos tempos romanos estão vincadas nas calçadas que existem 

tanto no alto do concelho, nomeadamente na freguesia de Folgosinho - o 

troço romano dos Galhardos e Cantarinhos -, como em Vila Nova de 

Tazem, onde resiste até aos dias de hoje o troço romano da Teixugueira-

 FERREIRA, Vergílio - Para Sempre , p.8479
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72 | Principais estradas de acesso 

71 | Portugal. Guarda. Gouveia e Vinhó 

73 | Vista aérea Quinta do Paul



Parigueira. 
A zona histórica basilar está situada no coração de Gouveia, 

particularmente no Bairro do Castelo, característico pelo seu traçado 

urbano medieval, e em edifícios como a Casa da Torre – construção 

quinhentista classificada como monumento nacional, o solar dos Serpa-

Pimentel - atual Biblioteca Municipal Vergílio Ferreira, integrante de um 

conjunto mais alargado de edifícios do século XVII e XVIII -, os Paços 

do Concelho - antigo Colégio dos Jesuítas -, o Solar dos Condes de Vinhó 

e Almedina - atual Museu de Arte Moderna Abel Manta -, assim como o 

Convento do Espírito Santo, a Igreja de S. Pedro, a Igreja de S. Julião e a 

Igreja da Misericórdia. 

Gouveia é um concelho que conta com vinte e uma freguesias sendo 

naquela de Vinhó, localidade com cerca de setecentos habitantes, que se 

encontra o objeto de estudo - a Quinta do Paul.  Esta freguesia, enraizada 

na encosta da Serra da Estrela cerca de quinhentos metros acima do nível 

das águas do mar, ocupa uma área de aproximadamente oito quilómetros 

quadrados e localiza-se nas proximidades do cruzamento de duas estradas 

principais - a N232 que faz a ligação entre Viseu e a Torre e a N17 que 

liga Coimbra à Guarda -, o que a torna facilmente acessível a visitantes.  

Vinhó caracteriza-se particularmente pela sua componente natural, onde o 

granito, a água e a vegetação ganham grande destaque. No que toca ao 

construído destaca-se a igreja matriz, localizada no centro da povoação, e 

as casas edificadas a partir do uso da pedra granítica. Esta pedra está 

presente em todos os momentos e percursos da localidade seja de forma 

manipulada, em muros, paredes e pavimentos, seja de forma natural, em 

penedos que afloram por entre a terra. No núcleo central da localidade 

surgem grandes maciços rochosos que suportam e apoiam algumas 

habitações o que leva a que esta localidade se integre na paisagem natural 

de forma peculiar. 
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76 | Vinhó. Olivais e enquadramento para as montanhas

75 | Vinhó. Vinhas e enquadramento para as montanhas

74 | Centro de Vinhó. Casas e formações rochosas



A respeito da exploração do território, esta é maioritariamente agrícola, 

sendo frequentes as vinhas, os olivais e os terrenhos de cultivo. As vinhas 

são um elemento tão importante que estão na origem do próprio nome da 

aldeia. Conta a lenda que o nome proveio da qualidade do vinho 

produzido na localidade. Segundo relatos dos habitantes, a lenda diz que 

um rei que ali parou, no seu trajeto pela chamada Estrada Real que ligava 

Coimbra à Guarda, ao degustar este vinho, impressionado com a sua 

qualidade exclama: “Vinho óóóóóó!”, consagrando-se, assim, o nome 

Vinhó à aldeia. 

No que toca à exploração do espaço da aldeia para fins turísticos e 

comerciais, existe nas proximidades uma quinta que procura valorizar a 

componente natural da região, a Quinta Madre de Água, constituindo-se 

uma propriedade inserida numa paisagem vinícola que conta com um 

hotel rural com dez quartos e um restaurante. Esta é das poucas 

acomodações em Gouveia com atividades que procuram estimular o 

visitante a conhecer os costumes da região, o que enfatiza a necessidade 

por um reforço no que toca à criação de espaços qualificados com 

atividades e estruturas que possibilitem a evolução do aldeamento, de 

modo a enaltecer as suas características fundamentais e servirem de meio 

para partilhar e criar história - ao virem a ser vivenciados por outros.  

“E de novo o silêncio cresce a toda a volta, desde a montanha que fico a 

olhar até me doerem os olhos. Olho-a sempre, interrogo-a (…) um 

diálogo ficou suspenso entre nós ambos, desde quando? - desde a infância 

talvez, ou talvez desde mais longe”  80

 FERREIRA, Vergílio - Alegria Breve, p.1580
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82| Planta de enquadramento das propriedades contíguas e muros periféricos



“Em frente, a toda a largura, o ondeado da montanha. O sol embate 
contra ela, desnuda-a até à aridez. Vejo-a desdobrar-se desde a aldeia 
até ao alto, com grandes matas escuras, erguer-se ainda em grandes 
massas até ao céu requeimado.”  81

| Q U I N T A  D O  P A U L |  

 A  C I R C U N S T Â N C I A   

A propriedade, à qual se atribui o nome de Quinta do Paul, tem cerca de 

cinco hectares e conta com dois acessos: o principal, a Oeste, que é o mais 

próximo do centro da freguesia de Vinhó; e o secundário, a Este, que faz 

ligação com um percurso complementar – estabelecedor de relação com 

as propriedades contíguas - e que culmina também na via principal de 

acesso a Vinhó. 

A Quinta possui dois edificados típicos de uma arquitetura vernacular, um 

que outrora funcionaria como lagar de vinho - mais tarde transformado 

em casa de habitação -, e a casa da família que atualmente se encontra em 

estado degradado. Ao percorrer o lugar reconhecem-se vários momentos 

cujas suas ocupações contribuem para ditar os traços da identidade da 

propriedade - o seu espírito - de que são exemplo a pequena vinha, que 

outrora se estendia pela maioria do território, os olivais, os pomares, as 

matas envolventes, os terrenos destinados ao cultivo, o espaço da fonte e 

os espaços de grande presença rochosa e arbórea. 

 FERREIRA, Vergílio - Para Sempre (1983), p.12.81
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83| Planta de levantamento das ocupações das diferentes áreas da quinta



A quinta situa-se num dos pontos mais altos da aldeia, na parte superior 

avistam-se as montanhas da Serra e subtilmente parte da cidade de 

Gouveia. O que não passa despercebido é a quantidade de recursos 

naturais que enraízam a propriedade, a forma como o granito se 

materializou ora em pequenos, ora em grandes penedos, as matas 

envolventes que atribuem um sentido de proteção ao terreno mas, 

principalmente, a água, que nasce por entre as pedras e que é sabiamente 

conduzida até à fonte própria ou mantida em poços. Esta é uma 

característica fundamental da quinta que dispõe da passagem de duas 

linhas de água que possibilitaram a existência de uma fonte natural. É 

precisamente pela abundante presença deste elemento que o nome lhe foi 

atribuído como Quinta do Paul, sendo um paul um terreno alagado, com 

constante presença de água. 

A propriedade é delimitada por muros de alvenaria de pedra granítica 

cujas alturas vão variando ao longo do perímetro, estando em contacto 

direto com cinco outras propriedades de caráter privado nas quais a 

exploração do território é maioritariamente agrícola. Todas elas têm um 

edifício de habitação, mas só três destes estão atualmente habitados - os 

das propriedades A B e C ( consultar esquema pagina anterior ). Ainda 

que estas habitações não retirem a privacidade aos diferentes espaços da 

quinta, considera-se que a habitação implantada na propriedade A 

constitui-se aquela de maior afronta ao possuir uma das suas fachadas 

virada para o terreno onde se encontra a fonte. No entanto, este terreno 

posiciona-se a uma cota inferior e a sua privacidade é reforçada por meio 

dos muros de separação, penedos e pela arborização periférica.  

Para compreender melhor esta questão é importante reconhecer as 

diferentes áreas e as suas ocupações atuais. Os esquemas que 

acompanham este texto e as imagens presentes no levantamento 
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84| Planta de levantamento dos percursos viários e pedonais



fotográfico que se segue, ilustram os diferentes momentos do objeto de 

estudo, assim como os seus percursos mais frequentes, sejam eles 

pedonais ou viários.  
Reconhece-se que grande parte do território é ocupado por olivais, 

floresta, árvores de fruto, espaços de cultivo - as hortas - e zonas de 

grande presença rochosa - existindo também uma grande mancha de áreas 

indefinidas e sem ocupações atuais. 

Quanto aos percursos, estes seguem os trajetos assinalados no esquema 

porque são os necessários à manutenção atual da quinta - regas, 

tratamentos da vinha, etc - e porque são aqueles que permitem o acesso às 

habitações. A quinta possui um pequeno anexo, construído recentemente, 

destinado ao armazenamento de máquinas agrícolas e à criação de animais 

- o galinheiro -, o que leva a que muitos dos percursos culminem neste 

espaço. O percurso principal da quinta é o que une as duas entradas, no 

entanto, a entrada a oeste é a mais utilizada, dada a maior proximidade ao 

centro da aldeia e às dificuldades que o acesso a Este apresenta – mais 

longo, estreito e acidentado.  

A ÁGUA  

A característica vital da Quinta do Paul é a água. As duas grandes linhas 

que a alimentam não só permitem uma exploração agrícola abundante, 

como também criam uma multiplicidade de cenários evolutivos para a 

propriedade, não fosse a água constituir-se elemento essencial ao próprio 

habitar - este habitar, que transporta consigo todos os conceitos que 

colocam o homem num determinado lugar - construir, cultivar, trabalhar, 

conhecer, etc. Uma das linhas de água passa pela extensão máxima do 

terreno - mesmo a eixo - seguindo uma direção nascente poente, sendo 

que a outra, mais a sul, alimenta a área total de cultivo. Estas duas linhas 
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85| Maquete de levantamento



cruzam-se no terreno onde está a fonte, junto à entrada principal. 
Apesar de a maior parte da água não se encontrar à superfície, esta pode 

ser facilmente desviada. Atualmente, encontra-se retida em três poços de 

grandes dimensões e, à superfície, numa grande presa - o sítio do paul - 

que reserva a água que vem da fonte. Esta água encontra-se em constante 

movimento: a presa tem aberturas que permitem a sua saída para 

posteriormente ser encaminhada por pequenas valas até à entrada da 

quinta.  

TOPOGRAFIA 

O comportamento topográfico da propriedade, ilustrado em maquete, 

está marcado principalmente por dois níveis cuja  diferença de cotas é 

vencida através do caminho de entrada principal. Esta diferença é 

suportada por um muro de contenção que divide a área de cultivo inferior 

- onde se encontra a fonte - , do olival a uma cota superior. Este muro vai 

desvanecendo à medida que o terreno inferior encontra o terreno superior 

onde está atualmente a segunda área de cultivo. O restante terreno da 

propriedade é maioritariamente regular com o seu ponto mais alto 

marcado pela cota 535 na área dos carvalhos, atrás do antigo lagar. 

MATERIALIDADES  

As materialidades da quinta estão naturalmente enraizadas na propriedade, 

nas suas mais variadas formas - toma-se como materialidades todos os 

elementos que a compõe, de que servem de exemplo os diversos tipos de 

árvores, as rochas, os lugares da água e a própria terra. As imagens 

presentes no percurso fotográfico (que se inicia na pagina 138) ilustram as 

suas características únicas. 
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A CASA MÃE 

A casa da família tem traços de uma arquitetura vernacular típica Beirã 

construída em alvenaria de pedra de granito, desconhecendo-se a data da 

sua construção, podendo ainda assim estimar-se que pertença ao final do 

século XIX. Localizada de forma imponente no nível superior da quinta e 

em pleno alinhamento com o caminho principal, a casa beneficia de uma 

boa exposição solar em virtude da sua implantação, que permite à fachada 

principal uma orientação aproximada de poente. 
Composta atualmente por um volume com dois pisos compreendido 

numa planta retangular, o espaço habitacional perfaz uma área total de 

148 metros quadrados, ainda que nem sempre assim tenha sido.  

“As construções de alvenaria de pedra apresentam em geral uma grande 

heterogeneidade, resultante dos diferentes materiais e técnicas construtivas 

utilizadas ao longo tempo, das tradições regionais de cada País, da 

disponibilidade e custos dos materiais,(…) Por esta razão não se pode 

definir um padrão construtivo único.”  82

Inicialmente, quando a propriedade foi adquirida em 1931, a casa era 

formada por dois volumes contíguos com tipologias semelhantes, ambos 

de planta retangular com dois pisos e cobertura em duas águas. A parte 

superior estava destinada à habitação e o piso inferior a arrumos e criação 

de animais - o curral - que era frequente neste tipo de construções já que, 

em alturas de frio e neve, o calor emanado pelos animais no piso inferior 

aquecia a parte superior da casa. O acesso ao piso superior era feito de 

forma independente à semelhança do que acontece atualmente, pelo 

exterior e pela mesma escadaria para ambos os volumes. Admite-se se terá 

 PINHO, Fernando Farinha - Paredes de Alvenaria Ordinária: Estudo experimental com modelos simples e 82

reforçados, p . 5.
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existido uma passagem/varanda de madeira que ligava as duas partes, 

como ilustrado nos esquemas. O volume de maior área continha a parte 

principal da casa onde estariam os quartos e a sala, e no piso inferior, o 

armazém. O volume de menor dimensão, que partilhava com o outro 

parte da parede estrutural lateral, era composto na sua parte superior pela 

cozinha - o lugar do fogo -, sendo que no piso inferior estaria, novamente, 

um espaço destinado a arrumos. A área total da habitação, contabilizando 

os dois pisos e as volumosas paredes de pedra, seria de 120 metros 

quadrados - o volume maior teria 103m2 e o menor apenas 17m2.  

“O tipo do Norte caracteriza-se essencialmente por ter dois pisos, uma 

loja térrea destinada  aos gados  e à  guarda  de  alfaiais e produtos  

agrícolas, e um sobrado ou andar para habitação, onde ficam a 

cozinha e os quartos. Estas duas peças, sobrepostas , são todavia 

independentes.    A entrada para a par te de habitação faz-se por uma 

escada exterior de pedra, pa ralela ou perpendicular à fachada, com 

patamar em frente da porta principal. As paredes mostram os blocos, 

mais ou  menos  regulares, apenas sobrepostos, sem argamassa, reboco 

ou caiação. Poucas  aberturas,  só na fachada da frente, às vezes também 

nas traseiras , nunca dos lados, com portadas de madeira, tantas vezes 

sem vidraças. A cobertura é de telha vã (telhado), de colmo 

( colmado) e de louza (louzado) na Montanha, e o fumo, que enegrece 

o  interior,  escoa-se pelas aberturas do telhado, geralmente s e m  

chaminé. O patamar é muitas vezes provido de alpendre e a fachada 

principal de uma varanda corrida,  de  madeira,  coberta pelo mesmo  

telhado.”  83

Assume-se que tenha sido esta a disposição das volumetrias iniciais apesar 

de não terem sido encontrados documentos ou registos que comprovem 

esta questão. Os fatores que suportam esta ideia, para além dos relatos dos 

herdeiros que ainda não tinham nascido aquando das alterações, 

constituem-se: a existência de dois volumes contíguos que partilham uma 

 RIBEIRO, Orlando - Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico, p. 14083
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parede estrutural com coberturas independentes em duas águas; a 

existência de dois vãos no piso inferior do volume da cozinha inicial que 

dá a ideia da presença de duas portas para o exterior - o que leva a assumir 

que o espaço estaria dividido em dois; a diferença na espessura das 

paredes novas que compõem a ampliação feita; a diferença atual dos 

telhados e o remate tosco da sua ampliação que une a telha marselha às 

placas em fibrocimento. 

Aquando da compra da quinta viu-se então realizada a ampliação da casa, 

na área em frente ao volume da cozinha, aumentando assim a área de 

arrumos inferior e o espaço de refeição superior. Este novo volume 

rematou os dois preexistentes num só de cariz retangular, no entanto 

conferiu uma imagem disforme ao conjunto- principalmente no alçado 

principal e no encontro de coberturas. As parede exteriores, em alvenaria 

de granito parcialmente rebocadas, têm uma função estrutural, sendo que 

as suas espessuras variam entre os 70 e os 50 cm.  

“As paredes estruturais correspondem muitas vezes ao prolongamento em 

altura das fundações, utilizando os mesmos materiais de construção com 

alguma redução de espessura.”  84

As divisões internas são em madeira assim como as estruturas da 

cobertura e do piso - onde as tábuas do soalho estão assentes diretamente 

no vigamento de troncos. Estes são alguns dos traços mais objetivos da 

casa; os outros, que dizem respeito à sua vivência, são descritos mais 

adiante nos relatos dos antigos habitantes. 

Conclui-se, assim, que esta casa marca a sua presença na Quinta do Paul 

como uma entidade guardiã. É à chegada que se avista a sua imagem, 

munida dos grandes penedos que a acompanham e com o vislumbre da 

imponente serra nas suas costas. E é à saída que se sente o seu olhar 

atento e protetor. 

 PINHO, Fernando Farinha - Paredes de Alvenaria Ordinária: Estudo experimental com modelos 84
simples e reforçados, p . 5.
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92 |93 | 94| 95| 96| Fotografias do interior da casa, piso térreo 
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98 |99 | 100  Fotografias do interior da casa, primeiro piso 

97 | Arrumos piso térreo 



101| 102 | 103 |104 |  Fotografias do interior da casa, primeiro piso 
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105| 106 | 107 |108 |109| 110 | 111 | Fotografias do interior da casa, pormenores construtivos 



vista 17

112| 113 | 114 |115 |116| 117 | 118 | Fotografias do antigo lagar convertido em casa de habitação  

113 | Fotografia do passado,  antigo lagar.

115 | Fotografia do passado,  antigo lagar.
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O ANTIGO LAGAR DO VINHO 

O antigo lagar do vinho é uma construção em granito, presente não 

apenas nas suas paredes estruturais mas igualmente na própria morfologia 

do espaço interior. A sua configuração é bastante simples, tratando-se de 

um volume de planta retangular com dois pisos e um cobertura em duas 

águas.  

Antigamente, aquando da utilização do lagar para a produção de vinho, as 

entradas nos pisos eram feitas individualmente pelo exterior, pelo que a 

porta superior dava acesso ao espaço onde se descarregavam as uvas para 

serem esmagadas e a porta inferior abria para o lugar onde era escoado o 

sumo da uva e se produzia e armazenava o vinho. Este volume não tinha 

escadas de ligação interior entre os dois pisos. A cobertura era uma 

estrutura em madeira onde assentava a telha canudo, à semelhança da casa 

de família. 

Atualmente funciona como casa de habitação, tendo a sua adaptação o 

intento de manter os traços originais do lagar: o espaço do quarto 

encontra-se onde outrora se esmagava o vinho – sendo ainda visível o 

varão que segurava a estrutura de esmagamento das uvas -, e na casa de 

banho encontra-se a pia para onde escorria o sumo da uva, estrutura essa 

que é agora a banheira. As paredes do edifício foram elevadas cerca de um 

metro para permitir a existência de dois pisos e foi também construída 

uma laje que divide o espaço da cozinha daquele da sala de estar. 
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| P E R C U R S O   F O T O G R Á F I C O | 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119 | Levantamento fotografico. Pontos de vista.
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ACESSOS

123| 124 | 125 | Acesso a nascente

120 |121 |122 ||Acesso principal a oestevista 1
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ENQUADRAMENTO GERAL 

Entrada principal

127 |vista 3 

126 |vista 2
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ENQUADRAMENTO GERAL 

129| vista 12

128 |vista 7 
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ENQUADRAMENTO GERAL

131 |vista 12

130 |vista 12
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ENQUADRAMENTO GERAL  

Vinha

132 |vista 15

133 |vista 15
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ENQUADRAMENTO GERAL 

Horta superior e terreno dos carvalhos

134 |vista 18

135 |vista 18



136 |vista 43

139 |vista 23

138 |vista 22

141 | vista 26

137 |vista 20

140 | vista 25

Horta superior e terreno dos carvalhos
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149 |vista 21148 |vista 27

144 |vista 24 145 |vista 24

143 |vista 24142 |vista 24

147 |vista 24 146 |vista 24

Horta superior e terreno dos carvalhos
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151 | vista 31

150 |vista 31

ENQUADRAMENTO GERAL 

Terreno Horta inferior | Fonte | Presa



152 | vista 28 153 |vista 28

154 |vista 29

156 |vista 30 157 | vista 30

155 |vista 29

159 | vista 31

TERRENO HORTA INFERIOR | FONTE | PRESA

158 | vista 30
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166 | vista 35165 | vista 34

164 | Presa e fonte vista 33163 | vista 32

162 | vista 32 aproximada161 | vista 32

160 | vista 32 aproximada

TERRENO HORTA INFERIOR | FONTE | PRESA



172 | vista 39

171 | vista 36

167 | vista 8

170 | vista 37

173 | vista 42

OLIVAIS 

168 | vista 8 169 | vista 8
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AS MARCAS DA ÁGUA

174 | O antigo tanque de água

175 | O antigo tanque de água176 |pequenos percursos de água

177 |O Paul

178 | 179 |poço a nascente



MATERIALIDADES

180 |oliveira 181 |carvalho

182 |eucalipto 183 |pinheiro
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MATERIALIDADES

184 |penedo 185 |penedo em frente à casa

186 |pinheiro 187 |videira

188 |oliveira 188 |muros granito



189 |O avô, o orador da história



O  E N C O N T R O  D E  G E R A Ç Õ E S 

 

E porque a verdadeira essência - o espírito - de qualquer lugar é relatado 

pelas pessoas que o habitam ou habitaram, torna-se imprescindível as suas 

visões e memórias para que o reconhecimento seja pleno. Falarei agora na 

primeira pessoa, porque também eu faço parte deste lugar. 
Para me ajudar a relatar a história da propriedade irei completar o decorrer 

do texto apoiada pelas afirmações do meu avô, que foi quem habitou e 

assistiu à evolução da quinta, e da minha mãe que é a atual proprietária e 

que também habitou a casa que era o antigo lagar. Reconhece-se, assim, o 

lugar num encontro de gerações e memórias. A par desta descrição 

encontra-se um esquema que ilustra as ocupações da quinta “por volta de 

1940”, dos tempos de que o meu avô tem memória. 

A propriedade foi inicialmente adquirida pelos meus bisavós a 27-6-1932, 

“O meu pai estava na América a trabalhar, esteve lá até aos quarenta anos e, antes de 

vir, pediu a um irmão que lhe comprasse esta quinta para viver com a minha mãe”. 

Foram eles que marcaram os seus tempos áureos em que o movimento e a 

vivacidade do lugar era explorado no seu sentido mais completo - “a 

quinta tinha um pouco de tudo, vinha, oliveiras, árvores de fruto, milho, trigo, 

centeio…mas nunca tivemos muitos animais.”.  
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190 | Planta ocupações da quinta por volta de 1940



A vinha e os olivais eram a maior fonte de rendimento, mas todo o 

terreno era explorado e rentabilizado com diferentes forma de cultivo, o 

que fazia gerar emprego na aldeia. “Contratávamos pessoas de Vinhó, todos os 

dias havia cá gente, para tratar da terra, da vinha, o milho, o centeio… olha que 

fazíamos mais de 100 almudes de vinho!”  
A vinha antiga estendia-se por grande parte do território - como ilustra o 

esquema  – chegando inclusive a cruzar-se com o olival localizado a Este, 

“a vinha era tratada à moda antiga, as videiras eram dispostas de forma aleatória e 

seguras com paus de madeira, cada uma era tratada individualmente”. Foi 

posteriormente removida aquando do falecimento da minha bisavó faz 

cerca de vinte e cinco anos. A vinha atual foi plantada dez anos depois, 

não tendo origem na antiga, sendo implantada no limite superior, local  

propício ao seu desenvolvimento. 

Quanto à origem do nome da quinta, “do que eu me lembro sempre se chamou 

Quinta do Paul, diziam que era por ter muita água… a água era tanta que o terreno 

ficava todo alagado, lembro-me de ser pequenito e ficar enterrado até aos joelhos aqui 

mesmo ao pé da casa.” 

A água, como foi referido anteriormente, era um recurso abundante, a 

ponto de haver partilha entre a população: “antigamente vinham muitas pessoas 

cá buscar água à fonte, diziam que era tão boa que trazia vitalidade”. Ao lado da 

fonte, já no terreno vizinho , está um “forno onde coziam o pão, eles (os 

vizinhos) davam-nos pão por nós os deixarmos vir buscar água”. A fonte natural 

torna-se num lugar muito especial da quinta, “não há nada como estar ali 

sentado nas escadas a beber um copo de água à sombra da tangerineira… foram tantas 

as vezes que aqui fiz companhia à minha mãe enquanto ela lavava a roupa” 

São muitas as memórias que podem narrar a história da vivência nesta 

propriedade, “lembro-me das brincadeiras com o meu irmão. Subíamos as pedras 
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191| Documentos da compra quinta



todas e saltávamos de um para a outra… Um dia pusemo-nos a cantar em cima 

daquele penedo que está ao pé do muro do vizinho de baixo… passado uns dias 

perguntaram à minha mãe se tínhamos cá um radio a tocar (risos). Nós adorávamos 

aquele penedo, é tão grande que dava para os escondermos no meio dele” 

Quando lhe pergunto sobre a casa, emociona-se: “oh Mariana, não era nada 

do que é hoje, estava tão cuidada”, “o meu pai enchia-a de flores,  punha flores em todo 

o lado. No caminho principal tinha roseiras de um lado e do outro, era um cheirinho… 

Foi ele quem plantou a camélia ao lado de casa, como ele adorava aquela árvore…

dizia que dava a flor mais bonita e que assim olhava para ela todos os dias ao entrar e 

sair de casa.” 

A pequena cozinha era o espaço de reunião da família, “os invernos eram tão 

frios que passávamos lá muito tempo, em frente à lareira, a ouvir as histórias que o 

meu pai contava”, e quando não se acendia a fogueira sentavam-se no balcão 

de pedra de entrada da casa, “punham-nos lá  apertadinhos a apanhar aquele sol 

de inverno. Ai que bem que se ali estava a ver a Serra!”. Quando fazia muito 

calor no verão “ficávamos debaixo da sombra da latada a maior parte das tardes, 

não se podia estar noutro sítio”. Também eu partilhei esta experiência com os 

meus avós e a minha mãe, tanto na latada como no balcão, aliás, estes 

foram os lugares onde se desenvolveu grande parte desta conversa. A 

minha avó, ainda hoje, apesar de ter a casa do lagar, insiste em fazer o 

almoço de sábado na “cozinha nova” da casa velha, afirmando que “não há 

sol como aquele que bate naquele balcão” e em dias muito quentes fazem-se as 

refeições numa mesa debaixo da latada. 

Os anos foram passando, o meu avô foi viver para Gouveia com a minha 

avó, e a quinta foi perdendo pouco a pouco o seu movimento. No entanto 

as visitas do meu avô ao lugar que o viu crescer são diárias - nada lhe dá a 

paz que aquele espaço o faz sentir. E os sábados na quinta continuam a 
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vista 28vista 32

192 | 193 | O grande penedo no terreno da fonte

195 |O antigo forno no terreno da 
fonte 

194 | A tangerineira junto à fonte

196 | A latada em frente à casa vista 13



ser imperativos para a minha família, para tratar da terra. Aliás, é nestes 

espaços temporais que estão a maior parte das memórias da minha mãe 

que decidiu ficar com a quinta porque sempre teve uma grande paixão por 

aquele espaço, onde também ela cresceu em parte. Quando os meus 

bisavós faleceram, a quinta foi dividida pelos dois herdeiros, sendo que 

uns anos mais tarde a minha mãe adquiriu a parte do meu tio avô e assim 

conseguiu manter as suas raízes. Segundo ela: “quis seguir a ordem natural das 

coisas, não fazia sentido aquela quinta estar dividida e sempre imaginei muitos projetos 

para ela, principalmente voltar a viver lá” . Posteriormente transformou o lagar, 

que é a sua “casinha de bonecas”, numa casa de habitação, com o objetivo de 

ser alugada para turismo rural dadas as suas características peculiares. 

Chegou a viver lá dois anos,  mas a casa nunca foi alugada porque a quinta 

não reunia condições para tal: os acessos são débeis, o perímetro não se 

encontrava devidamente vedado, para além do facto de a quinta não estar 

habitada pela família o que a torna solitária demais para possíveis 

visitantes. 
Decorridos estes anos, é notório que a quinta perdeu algumas das suas 

feições, um pouco por toda a propriedade sente-se este ar de solidão e de 

um certo abandono. Os seus diferentes espaços e momentos carecem de 

um tratamento que potencialize as suas melhores características. 

As carências devem-se principalmente à falta do homem - à falta do 

habitar . O habitar traz movimento e vivacidade, características estas que 

mudam completamente o espaço e a sua dinâmica. 

Alcança-se agora um novo momento para a Quinta do Paul. São estes 

traços do passado, em conjunto com a vontade do futuro, que a tornam 

ainda mais interessante para um novo recomeço. 
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199 | 200 | As tardes de sábado na quinta

197 | 198 | O balcão e a camélia plantada pelo meu bisavô | vista do balcão para as 
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201 | A casa , a entidade mãe



“Em certos momentos, o projeto ganha vida própria. Transforma-se então num 
animal volúvel, de patas inquietas e de olhos inseguros. Se as suas 
transfigurações não são compreendidas, ou dos seus desejos é satisfeito mais 
do que o essencial, torna-se um monstro. Se tudo quanto nele parece evidente 
e belo se fixa, torna-se ridículo. Se é demasiado contido, deixa de respirar e 
morre. O projeto está para o arquiteto como o personagem de um romance 
está para o autor: ultrapassa-o constantemente. É preciso não o perder..”  85

| À  E N T I D A D E  M Ã E  | 

Personificação da casa 

Sinto que não poderia terminar este enquadramento sem me dirigir a ti… 

És atriz principal deste espetáculo de sentidos. Contudo, não te revelas 

como tal. Encontro-te assim, timidamente escondida por entre os 

massivos penedos que te protegem do vigoroso vento do inverno e do 

calor intenso do verão. Acomodaste-te deliberadamente num ponto alto, 

mas não alto demais, apenas o suficiente para te permitir vivenciar as mais 

belas paisagens, e existir livremente até ao fim dos teus dias.  

Contemplas, serenamente, com aquele ar sábio que atribuímos aos 

anciões, os diferentes estados da majestosa serra, na verdade tua mãe, 

nossa mãe, que a neve veste todos os invernos, para depois ser deixada a 

nu pela primavera, e tantas vezes queimada no verão. Prendeste-te à beleza 

 SIZA VIEIRA, Álvaro - textos 01, p. 25|26.85
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202 | 203 |Os penedos e a latada que conferem um sentido de proteção



deste lugar e foi assim que começaste a tua história na quinta do Paúl.  

Tanto me falam sobre ti que não posso deixar de ressaltar que a imagem 

que hoje me transmites não é senão o produto cumulativo de memórias 

que a mim não pertencem, misturadas com as minhas próprias, num 

misterioso emaranhado de emoções, imagens, sensações, talvez reais, 

quiçá sonhadas, mas sempre enaltecedoras do conforto que emanas e da 

graciosidade do teu abrigo. 

O teu nascimento, em tempos um tanto incertos, não lembro, não poderia 

− algures por entre os século XIX, −. A tua simplicidade e humildade, 

que ainda hoje reconheço, era já evidente nos teus primeiros anos de vida, 

mas foi o teu temperamento protetor que se destacou. Vincaste 

decididamente os teus limites com o intuito de proteger qualquer um a 

que proporcionasses abrigo. 

Nos primeiros anos do século XX, contudo, a tua história clarifica-se. 

Acolheste uma nova família, ela que foi o teu apoio e te proporcionou 

crescimento e preservação.Os relatos dos meus avós dos teus tempos 

áureos, onde o teu brilho era polido pela vivência e harmonia daquela 

família, são extraordinariamente contagiantes. À volta da fogueira, muitas 

foram as histórias contadas, histórias estas que guardas preciosamente, e 

que não passam despercebidas na tua imagem. A intensidade destes 

momentos está inevitavelmente marcada na tua pele, que exibes 

orgulhosamente. 

Ainda assim, os teus tempos de juventude já vão longe e as rugas da idade, 

trazidas pelo estalar do tempo sobre a tua tez, não te perdoaram. Não 

perdoam nenhuma criatura viva. 
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204| Sentido protetor, paredes de 50 a 70 cm

205 | As rugas da idade

 206 | 207 |A intensidade dos momentos reunião à volta do fogo marcados na sua pele, o negro 

das paredes devido ao fumo da lareira 



À primeira vista, podes transparecer ser nada mais do que uma velha 

senhora perdida na imensidão daquela Serra, mas a tua força é outra. O 

teu valor é outro. A tua verdadeira história de prima-dona está longe de 

terminar.  

Hoje procuro-te por entre a incerteza do teu futuro. Sigo a tua voz, ouço 

os teus encantos. Amanhã, quem sabe, poderei fazer parte dele… 
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 | P R O P O S T A  D E  I N T E R V E NÇ Ã O  | 

A estratégia para um novo habitar 

205





| P L A N O  G E R A L | 

Princípios de intervenção  

 

Após a informação recolhida a partir do reconhecimento da identidade do 

lugar, a intervenção proposta assenta na necessidade de qualificar os 

diferentes espaços do conjunto da Quinta do Paul, atribuindo-lhes novos 

elementos e funções, alguns dos quais à imagem do passado. A história 

marca a identidade do lugar e é com a intenção de reerguer alguns dos 

seus traços, adaptados aos dias de hoje, que se fixa o projeto.  

O objetivo primordial passa por devolver a habitabilidade ao espaço 

garantindo uma experiência multissensorial do conjunto. “A única maneira 

de preservar o património é viver com ele e usá-lo, mesmo que esteja danificado em 

alguns lugares. Porque só a vida quotidiana o transforma em algo natural e lhe dá 

status de património.”  86

 -  MOURA, Eduardo Souto de - São Lourenço do Barrocal.  Texto consultado a 3 de maio de 2020. 86
Disponível  em  :  (https://www.archdaily.com.br/br/868537/sao-lourenco-do-barrocal-eduardo-souto-de-
moura)
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Além de trazer a família de volta à casa, o que implica a requalificação do 

volume preexistente, propõe-se o encaminhar de outros habitantes - ainda 

que momentâneos -, ao espaço da quinta. Com recurso a uma proposta de 

alojamento procura-se estimular o contacto com a terra, ao mesmo tempo 

que se promove o desenvolvimento da região. A agricultura, que ainda se 

assume como uma atividade predominante na localidade, consagra-se 

enquanto característica que se procura enaltecer no projeto.  

Assim, os princípios de intervenção passam por: 

|Enaltecer os elementos água, pedra, madeira e fogo, característicos do 

espírito da quinta; 

|Elevar a história da propriedade; 

|Conferir novas dinâmicas, possibilitando a entrada de visitantes para um 

contacto com o meio natural; 

|Privilegiar a relação com a paisagem da Serra da Estrela; 

|Garantir a privacidade da propriedade com recurso a uma vedação 

periférica devidamente formulada, a partir da elevação dos muros de 

granito que ruíram, e reforçada por meio de vegetação e arbusto; 

|Destacar as materialidades da quinta a partir do uso da pedra e da 

madeira na construção das novas edificações e nos pavimentos dos 

percursos; 

|Qualificar os percursos da propriedade para que o movimento seja mais 

fluido e organizado, mantendo alguns dos originais e propondo outros 
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para dar resposta às novas funções da quinta. No que diz respeito aos 

percursos viários procura-se definir-lhes os seus sentidos - uma vez que os 

as duas entradas na quinta só permitem a passagem de um veículo -, 

conferindo-lhes um novo pavimento em cubo de granito dado que, com 

as chuvas, os percursos em terra batida se deterioram; 

|Formular percursos pedonais que sirvam de “descoberta” do espaço, 

estimulando a experiência multissensorial, alguns em passadiço de madeira 

de forma a minimizar o impacto na morfologia do terreno; 

|Requalificar e ampliar a casa de habitação, dando resposta às 

necessidades e vontades da nova geração da família. Pretende-se devolver-

lhe a sua posição de “matriarca”, respeitando os seus traços originais na 

fusão do antigo com o novo; 

|Criar um espaço para turismo em contexto rural, com recurso a 

construções leves em madeira às quais se irá atribuir o nome de 

“cabanas”, tratando-se de um complexo de cabanas que estarão ligadas 

por passadiços. Estas acomodações irão dispor de uma piscina, dando 

destaque ao elemento água; 

|Possibilitar a participação dos visitantes nas atividades da quinta 

redefinindo os espaços de cultivo; 

|Requalificar o lugar do paul, onde se encontra a fonte própria; 

|Criar um espaço de restauração e bar, que sirva tanto os habitantes do 

alojamento como as pessoas externas ao conjunto, onde possam ser 

degustados os produtos cultivados na propriedade; 
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|Ampliar a área da vinha e reforçar os olivais. Esta ampliação propõe, 

numa fase posterior da evolução da quinta, a edificação de um novo lagar 

do vinho, à semelhança daquele existente aquando das atividades do 

passado. 

Poderá afirmar-se que o plano do projeto assenta em quatro momentos 

principais, a requalificação e ampliação da casa mãe, o espaço de 

restauração -“o lugar do paul”-, o turismo rural - “as cabanas”- e a 

ampliação da vinha com reforço dos olivais que culmina na proposta para 

um lagar - “o lagar do paul”. Dado que as temáticas do conjunto são 

muito abrangentes, neste estudo é dado principal destaque aos espaços 

destinados ao habitar: a casa e as cabanas. 

A Quinta do Paul é um lugar com uma área extensa e traços distintos, o 

que levou à idealização de múltiplos cenários que se poderiam enquadrar 

com o conjunto, uma vez que “Uma arquitectura provém de uma sucessão de 

investigações, de hipóteses e de respostas cuja validade necessita de ser testada e que, 

pouco a pouco, se aglomeram para se encaminhar para uma forma” . 87

Para que a proposta final seja um reflexo do equilíbrio das vontades do 

lugar e do homem é necessário que as características dos diferentes 

espaços fundamentem as decisões tomadas. Posto isto, torna-se perentória 

a determinação das áreas com potencial de intervenção para a aplicação 

dos princípios propostos. O esquema ilustrativo que acompanha este 

texto identifica os espaços em questão. A área “A” distingue-se pela 

presença de água à superfície - o lugar do paul - onde se encontra a fonte 

natural e o cruzamento das duas linhas de água, transformando-a num 

terreno fértil. Para além disto, por se encontrar a uma cota inferior está 

 SIZA, Álvaro; Álvaro Siza – Uma questão de medida, entrevistas com Dominique Machabert e Laurent 87
Beaudouin, p. 204 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 208 |Área de intervenção. Escala 1/2000



abrigada dos ventos fortes. O seu comportamento topográfico define-se 

pela presença de plataformas naturais acompanhadas por formações 

rochosas de grandes dimensões. O terreno faz igualmente fronteira com o 

antigo forno da localidade; a área “B” destaca-se pela presença de 

carvalhos e pinheiros, formações rochosas peculiares, a passagem de uma 

linha de água e um poço de grandes dimensões. O terreno tem um caráter 

mais privado por se localizar numa posição periférica, usufruindo de belos 

enquadramentos para a montanha. Este é um terreno que se desenvolve 

em dois níveis, sendo que no superior se encontra o ponto mais alto da 

quinta; a área “C” constitui-se um terreno sem arborização, com pendente 

ligeira e onde se encontra a vinha atual. Conta com a presença de um 

poço no seu limite superior e com a passagem de uma linha de água, 

dispondo ainda de uma grande incidência solar apesar de abrigada pelas 

matas envolventes; a área “D” é o espaço em influência direta com a casa 

mãe. Apresenta uma ligeira pendente, uma maior exposição solar, algumas 

árvores de fruto e possui um tanque antigo, hoje desprovido de água, 

destacando-se os grandes penedos nas proximidades da casa. 

Dadas estas características, a proposta final assenta em localizar na área 

“A” o restaurante/ lugar do paul, na “B” o turismo rural/cabanas, na “C” 

a ampliação da vinha e lagar e na área “D” o projeto para a casa mãe e a 

ampliação do olival - decisões estas que irão ser fundamentadas e 

aprofundadas nos próximos momentos da dissertação que se dispõem 

segundo a ordem do percurso de aproximação à quinta - o lugar do paul, a 

casa,  o lagar e por fim, as cabanas. 
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 211 | Esquisso lugar do paul - percurso em madeira  por entres as rochas



|  O  L U G A R  D O  P A U L  | 

O Lugar do Paul é o primeiro espaço no contacto com a propriedade, é a 

partir deste terreno que se fará a entrada na quinta para as restantes 

atividades - a saída passará a ser efetuada pelo trajeto superior localizado a 

nascente. Esta decisão é fundamentada pelo facto das entradas serem 

muito estreitas - permitindo apenas a passagem de um automóvel -, e pela 

intenção de não haver cruzamento de veículos, tornando-se um percurso 

contínuo e dirigido que garante uma maior privacidade aos diferentes 

espaços. 

A proposta para este lugar desenvolve-se de acordo com as seguintes 

disposições: num primeiro momento encontra-se um espaço para 

estacionamento destinado, exclusivamente, aos clientes do restaurante que 

procuram degustar os produtos produzidos na quinta, assim como a 

gastronomia da região. O terreno em questão (8 pagina seguinte) foi 

adquirido recentemente pelos proprietários sendo contíguo ao trajeto da 

entrada principal. 
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Na sequência deste espaço, aquando da passagem na entrada original, 

encontra-se, à direita, um pequeno volume que prestará um serviço de 

receção (9) para encaminhar os restantes visitantes que pretendam 

conhecer os outros serviços da quinta - o lagar e o alojamento. A forma 

deste volume é inspirada na imagem das cabanas do alojamento. 

Segue-se a horta que está localizada na posição da original (15). Este 

elemento irá ter um caráter pedagógico, com o objetivo de dar a conhecer 

aos visitantes interessados as técnicas de produção agrícola aplicadas aos 

diferentes produtos cultivados e colhidos.  

Para aceder ao restaurante os visitantes (externos ao alojamento) terão de 

caminhar por um percurso em passadiços de madeira (10), onde 

encontrarão o espaço da fonte e só depois o restaurante. Este passadiço 

localiza-se numa posição paralela ao muro de contenção procurando 

vencer o desnível do terreno. Desenvolve-se de uma forma orgânica 

desviando-se naturalmente das árvores e das formações rochosas 

existentes, caracterizando-se por ser um percurso com o propósito de 

estimular os sentidos e proporcionar o reconhecimento da envolvente.  

Alcança-se, de seguida, a fonte. A proposta para este espaço passa por 

requalificar a presa convertendo-a num espelho de água que 

proporcionará a formação de percursos de água à superfície. A água da 

nascente - em constante circulação -, ao desaguar na reserva faz com que 

seja necessário que o seu excesso seja encaminhado surgindo, por 

conseguinte, o curso de água. Este elemento, que se desenvolve no nível  

inferior do terreno, poderá servir até a rega da horta.  

O objetivo do espelho de água passa precisamente por valorizar este 

elemento vital que é o reflexo da identidade da quinta. O espaço à volta da 
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fonte tem como finalidade tornar-se um local de paragem, onde se poderá 

desfrutar de um copo de água da nascente. É pavimentado com um deck, 

seguindo a continuidade dos percursos de madeira. O espaço reúne um 

conjunto de bancos em granito à volta da histórica tangerineira. 

Depois deste espaço de contemplação e descanso segue-se, naturalmente, 

o restaurante. Este elemento, além de estar ao serviço do alojamento para 

as suas refeições diárias, tem como propósito permitir a degustação dos 

frutos colhidos na quinta, possibilitando a prova do vinho e do azeite. 

Torna-se, assim, num momento para a promoção da atividade oleícola, 

vinícola e gastronómica, com refeições inspiradas na cozinha da região. 

A ligação com o espaço de alojamento é estabelecida na cota superior e 

encerrada por um portão que divide as duas partes, impedindo a passagem 

dos visitantes que procuram apenas restaurante para o espaço do 

alojamento. Este portão assinala também um percurso viário exclusivo 

para a passagem de veículos para a manutenção do restaurante - recolha 

de mercadorias ou lixos. 

A privacidade do alojamento não é perturbada pelo funcionamento do 

restaurante, uma vez que “o lugar do paul” se implanta a uma cota inferior 

e o encontro entre estes dois espaços é delimitado pelo portão. São, 

portanto, atividades distintas e ao mesmo tempo complementares. Para 

além disso, as deslocações de mercadorias serão pontuais e feitas em 

horário que não perturbará o sossego dos hóspedes. 

O acesso pedonal ao restaurante/bar dos residentes do alojamento poderá 

realizar-se por trás do volume, enquanto que o dos clientes exclusivos ao 

restaurante é efetuado a partir da sequência dos passadiços aquando do 

encontro com a fachada principal. 
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 214 | Cortes restaurante e bar , escala 1/200



Os volumes do restaurante e bar comportam-se de forma independente, 

estando os dois espaços separados por um penedo que apoia o 

movimento de seleção entre os dois serviços - esta estratégia acaba por 

enaltecer as peculiares formações rochosas da quinta. O edificado tem 

uma implantação periférica, com as frentes voltadas para o interior de 

forma a garantir a privacidade do conjunto e de modo a contemplar o 

enquadramento para a fonte, não tendo vistas para os terrenos vizinhos.  

O bar é constituído essencialmente por uma esplanada parcialmente 

coberta e por um espaço de serviço, fixando-se num ponto limite do 

terreno onde encontra o enorme penedo tão mencionado pelos herdeiros. 

Esta posição no limite procura reforçar a privacidade relativamente ao 

terreno vizinho habitado, orientando-se novamente para a fonte.  

O conjunto restaurante e bar relaciona-se a partir do seu pavimento em 

madeira que surge da continuidade dos percursos estando elevado a cerca 

de metro e meio da cota mais baixa do terreno. Não se pretende que a 

forma arquitetónica do restaurante seja uma peça de destaque, mas sim 

que esteja integrado no conjunto da quinta servindo as suas necessidades 

e respeitando os seus traços, porque o mais belo é quando as coisas se juntam e 

formam um todo. 

A intenção do posicionamento do restaurante neste local surge também 

da história e do propósito de enaltecer as atividades de cultivo e produção 

de alimentos. Como foi mencionado anteriormente, no terreno vizinho a 

este contexto encontra-se um antigo forno onde outrora se fazia a 

cozedura do pão, forno esse participante no muro de separação das duas 

propriedades. Este elemento, apesar de não pertencer à quinta e de se 

encontrar atualmente fora de uso, fixa a ideia de produção de alimentos 

naquele lugar. 
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 215 | 216 | 217 | Simulação: Enquadramento restaurante e bar



A proposta para o conjunto denominado Lugar do Paul procurou elevar 

as características fundamentais do lugar. A preservação e requalificação do 

espaço da fonte e da horta, a conservação das árvores e dos muros 

originais, a relação com a história da produção de alimentos, a formulação 

dos passadiços em madeira que minimizam o impacto no terreno, o 

posicionamento do restaurante numa das plataformas naturais orientado 

para o interior, a importância dada às rochas e o cuidado com a 

privacidade do conjunto constituem-se orientações entendidas enquanto 

reflexo da identidade deste lugar. 
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Penedo que apoia o movimento de seleção entre os dois serviços restaurante /bar



 224 | Desenhos de pensamento do projeto da casa



|  A C A S A  | 

A proposta para a casa mãe inicia-se a partir da preexistência vincada no 

coração da quinta. Este estudo passou por várias fases, onde se discutiram 

as possíveis orientações e formas para a ampliação da casa. O 

enquadramento na envolvente e manutenção do protagonismo da 

preexistência foram os temas que deram início ao processo. 

O fogo, a água, as rochas, as árvores de diferentes espécies, a orientação 

solar, a paisagem limitada pela Serra, os materiais e os componentes 

físicos que guardam a história de uma geração que viveu da quinta e 

quinta foi a sua vida, foram os principais elementos em consideração para 

a proposta. 

A forma do volume define-se a partir da preexistência e o corpo que se 

adossa -  este, que se liga  mas mantém, em termos formais, a separação. 

A  área social da casa, composta pela sala de estar, cozinha, escritório e 

garagem, segue a orientação da casa mãe, enquanto que as disposições de 

cariz íntimo - os quartos - tomam outra direção de modo a assegurar a sua 

privacidade e ao mesmo tempo envolver os espaços exteriores no 

contacto com as rochas. 
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O acesso à casa será efetuado por um percurso complementar 

perpendicular ao percurso principal da quinta, servindo unicamente a 

passagem dos veículos dos habitantes. O trajeto principal de entrada na 

propriedade será desviado do contacto direto com a casa, de modo a 

assegurar a sua privacidade, privacidade esta que é reforçada com a 

proposta de extensão do olival cuja implantação assume um sentido de 

proteção da casa para com o terreno vizinho e para com a entrada dos 

visitantes. 

O projeto procura privilegiar os traços originais da casa mãe atribuindo-

lhes uma posição de destaque, relembrando particularmente os espaços de 

estar - o lugar do fogo, o balcão e o espaço diante da casa coberto pela 

latada. A implantação projetada surgiu da vontade de abraçar estes 

elementos que a envolvem. As rochas, para além de conferirem uma 

imagem dinâmica e peculiar ao conjunto, geram espaços exteriores 

recatados em contacto direto com a casa, aos quais é atribuída a mesma 

atenção que aos ambientes interiores. Procura-se, justamente, o habitar 

fluido, cuja mobilidade seja realizada sem obstáculos. 

As dimensões da implantação da casa mãe são a base para o novo volume. 

Os espaço desenvolvem-se a partir dos perímetros compositivos da 

origem, particularmente do lugar do fogo – onde se cozinhava as 

refeições da família. O fogo adquire a importância, entretanto perdida, 

enquanto elemento participante na criação de uma atmosfera interior 

única, propícia a momentos de estar associados à memória, e enquanto 

delineador (a partir da mobilização das dimensões ao seu redor) de regras 

compositivas dos restantes espaços. Este é um jogo de proporções que 

procura, sobretudo, fortalecer o vínculo com a origem.  
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A cameleira existente marca a entrada na casa. É uma árvore plantada pela 

geração anterior, que se queria manter. Por isso, o novo volume contrai, 

em termos de largura, para se ligar cautelosamente à preexistência, 

possibilitando a manutenção da árvore.  Este espaço exterior que se gera a 

partir da árvore assinala a receção à casa. 

O espaço de entrada interior está compreendido entre a sala de estar e a 

cozinha, permitindo o acesso à casa tanto pelo sentido nascente (lado da 

camélia) como poente (lado da latada), sendo o ponto a partir do qual a 

circulação se inicia. A entrada procura a relação com a preexistência e os 

componentes naturais existentes através da transparência. Esta 

transparência, que se assume como um “estar dentro mas fora”, tem o seu 

ponto máximo na passagem que liga a entrada ao espaço da sala de estar. 

Esta passagem forma um pequeno espaço envolto em vidro que, além de 

permitir o contacto visual com a envolvente, participa no jogo de 

sombra/luz/materialidades pretendido na experiência deste novo habitar 

– poderá dizer-se que parte da delicadeza do vidro quando confrontado 

com a rigidez da pedra, da luz intensa à penumbra da sala encerrada com 

as suas paredes de pedra. Ao mesmo tempo assinala a relação física entre 

o novo e o antigo volume - que se tocam mas não se impõem. 

A sala de estar compreendida no volume preexistente, fica marcada por 

diferentes momentos e atmosferas. Durante o levantamento da casa 

constatou-se que os antigos habitantes tinham realizado uma ampliação 

que unia os dois volumes que estão na sua origem isto é, a casa mãe. 

Criando uma imagem disforme, particularmente no alçado principal e no 

encontro de coberturas contribuindo para a não concordância dos 

telhados. Neste sentido, optou-se por desmantelar as paredes dessa 

ampliação, apenas no nível superior, de modo a dar espaço e relevância à 
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verdadeira origem da casa. Com esta opção cria-se a oportunidade de, no 

espaço resultante, desenvolver um terraço permitindo a reunião dos 

membros da família, à semelhança do que acontecia no passado no antigo 

balcão, tornando possível a concretização de um momento para 

apreciação da paisagem da serra e da quinta. 

Dadas estas dinâmicas do volume preexistente, a sala de estar desenvolve-

se, no piso térreo, a partir do lugar do fogo - espaço mais íntimo 

destinado à apreciação deste elemento onde a luz da chama marca o seu 

ciclo. O  espaço de estar principal desenvolve-se em dois pisos projetando 

um mezanino que está na continuidade do terraço. 

A cozinha cujas dimensões estão relacionadas com as proporções do 

volume de maior área da preexistência, tem as suas aberturas orientadas 

para as rochas. O objetivo é que este espaço se torne permeável e que se 

estenda para o exterior possibilitando refeições ao ar livre, debaixo da 

latada. O corredor, opaco, a contrastar com as aberturas dos espaços que 

se pretendem com maior ligação com o exterior, dá acesso à garagem e 

aos restantes momentos da casa. O escritório/biblioteca marca a transição 

para o conjunto mais privado composto por três quartos, integrando um 

espaço exterior coberto que propicia momentos de leitura e contemplação 

da paisagem para a serra. 

Os quartos seguem as proporções do espaço do fogo, sendo que as suas 

aberturas asseguram uma continuidade para o exterior através do 

corredor. Estas aberturas, interiores, adquirem a sua permeabilidade visual 

- modelada através do recurso a uma cortina que permite o diálogo do 

espaço mais privado com o interior do pátio, onde se localiza a latada. 
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Os vãos, à semelhança do que acontece nos restantes espaços da casa, 

seguem a dimensão de três e um metro, que diz respeito, respetivamente, à 

medida do espaço do fogo e à largura da porta principal do antigo 

volume. 

No espaço exterior eleva-se novamente um dos elementos fundamentais 

da casa: a latada. Esta tem o seu lugar assegurado através da proposta de 

uma estrutura em madeira que mantém e assegura a sua continuidade, 

ampliando a sua área. Esta estrutura, além de privilegiar outro dos 

elementos da quinta - a madeira - confere à casa uma imagem que se 

sustenta na sua história. A estrutura assegura uma marca do passado e 

uma afirmação do futuro, mantendo-se a possibilidade de desfrutar de 

momentos abrigados no exterior, pela altura do calor do verão. 

À frente da casa mãe é proposto um reservatório de água que tem por 

objetivo enaltecer tal elemento - a água enquanto essência da Quinta do 

Paul - e revelar um pouco mais da extensão das formações rochosas 

naquele lugar. Relembrando as palavras de Peter Zumthor ,“a pedra e a água 

estabelecem uma relação de amor.” 

 O espelho de água transmite a mensagem da identidade do lugar ao 

refletir a imagem da casa mãe, a latada, a madeira, a pedra, a luz do dia e 

da noite, numa poesia de elementos.  Segue as dimensões da casa original 

alinhando-se com o volume dos quartos, criando deste modo um pátio 

que se abre apenas para as rochas. 
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Materialidades 

Atualmente a casa encontra-se parcialmente rebocada de branco pelo 

exterior. Optou-se por reforçar essa ideia propondo também uma 

cobertura em duas águas pintada de branco, sustentada na vontade de 

conferir uma imagem que tem origem na envolvente - numa alusão à 

pureza do branco da neve que cobre as montanhas no inverno. Trata-se 

do conferir uma nova pele ao mesmo tempo que se lhe atribui uma 

posição de destaque, dado que a casa é o coração da quinta. Ao manter a 

preexistência a branco permite colmatar pelo exterior a deficiência térmica 

que estas casas de pedra apresentam, e assim permitem manter a presença 

da pedra no interior, convocando a memória daqueles que a fizeram em 

tempos, com o esforço do trabalho manual, quase sem acesso a máquinas 

de elevação. 

Quanto ao novo volume optou-se por utilizar a madeira por ser este um 

elemento inerente e incontornável às próprias raízes da quinta. Os espaços 

interiores seguem um jogo entre a madeira, a pedra e as superfícies 

brancas, lembranças constantes de um exterior natural de rocha e lenha, 

ocasionalmente banhado pelo branco da neve dos invernos. 
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234 |235 | 236 | Simulação: Espelho de água | Terraço| Camélia
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Passagem envolvida em vidro que marca a ligação física ente o novo e o antigo.



240 |241 | 242 | Simulação: Lugar do fogo | Espaço da sala de estar
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246 | Desenhos de pensamento Vinha, Olival e Lagar



 | O  L A G A R  D O  P A U L | 

A proposta para o Lagar do Paul assenta na necessidade de reerguer um 

dos principais elementos da história da quinta, a vinha. Constatou-se que 

durante muitos anos a maior parte do território era ocupado por este 

elemento, uma vez que o cultivo da vinha e do olival era a principal fonte 

de rendimento da propriedade.  

Dadas estas características o projeto sugere a ampliação da vinha e dos 

olivais, além da conceção de um novo lagar de vinho e azeite, uma vez que 

no passado existiu um espaço destinado à produção do vinho - o antigo 

lagar agora reconvertido em casa de habitação. 

A proposta desenvolve-se segundo as seguintes disposições: o acesso ao 

lagar inicia-se na entrada principal da quinta (agora estabelecida como 

única), seguindo-se o trajeto que dá continuidade à entrada que revela a 

proposta para o novo olival. Esta proposta para ampliação do olival segue 

a continuidade do posicionamento do antigo. De seguida dá-se o encontro 

com o percurso que cruza a vinha e que culmina, por fim, no lagar, assim 

como no parque de estacionamento comum ao alojamento. Este último 
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trajeto dispõe de dois sentidos de trânsito para facilitar a saída que é 

efetuada pela passagem superior - a nascente.  

O movimento de entrada - paragem - saída é realizado tanto pelos 

hóspedes do alojamento como pelos visitantes e trabalhadores da quinta, 

evitando assim a existência de demasiados trajetos viários no território. 

No que diz respeito à vinha, a sua extensão parte da vinha atual e segue 

até ao limite superior da propriedade, o que contabilizará uma área de 

7000 m2. No seu perímetro máximo conta com um percurso de 

manutenção para veículos agrícolas - não pavimentado. 

Quanto ao volume projetado para o lagar, idealizado para uma fase 

posterior da evolução da quinta, propõe-se que esteja dividido em quatro 

espaços distintos: produção do vinho; produção do azeite; 

armazenamento de máquinas agrícolas; e, por fim, um espaço destinado 

ao tratamento e conservação dos produtos cultivados na horta e afins.  A 

proposta para o lagar não pretende explorar o comportamento do volume 

e dos seus diferentes espaços mas sim delinear diretrizes para o seu 

posicionamento e acessibilidades. 

O lagar localizar-se-á-se próximo da entrada do alojamento, envolvido 

pela mata, estando numa posição estratégica dada a proximidade com 

vinha e com o medronhal - a partir do qual se poderá conceber o distinto 

vinho do Dão e a famosa aguardente de medronho. 

Todos os limites em torno do lagar são acessíveis: de um lado, na 

proximidade com a entrada do alojamento apresenta-se o estacionamento 

comum, e no limite oposto, propõe-se um ponto de serviço - cais de 

cargas e descargas -, para a transformação e armazenamento dos frutos.  
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Depois de uma visita a equipamentos semelhantes, a proposta atribui ao 

edificado uma área total de aproximadamente 400 m2, com apenas o piso 

térreo, sendo que este equipamento poderá vir a adquirir outras 

dimensões que sejam justificadas à medida das atividades da propriedade. 

No que diz respeito às suas materialidades deverá estar parcialmente 

revestido por madeira reutilizada, assegurando uma imagem sustentável, e 

os percursos viários pavimentados em cubo de granito. 

A intenção do projeto para este espaço sustenta-se na ideia de evolução, 

assentando particularmente na extensão da vinha e do olival. Porém, a 

idealização das diretrizes do espaço do lagar cria uma possibilidade de 

novas dinâmicas para a Quinta do Paul. 
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| A   C A B A N A |   

A proposta para o complexo de alojamento tem por base a vontade de  

atrair outros habitantes ao espaço da quinta, e consequentemente 

promover as atividades e os recursos existentes na região - constituindo-se 

uma oportunidade para o desenvolvimento da aldeia. 

Aquando do reconhecimento do lugar, constatou-se a falta de oferta para 

para um alojamento onde os visitantes possam ter um contacto pleno com 

o meio natural integrado com atividades que promovem o conhecimento 

dos costumes da região - que tem por base a agricultura e a pecuária. A 

Quinta do Paul, posicionando-se numa aldeia na encosta da Serra da 

Estrela, em contexto rural, próxima dos pontos mais altos das montanhas, 

enquadra-se num cenário que se torna apelativo a visitantes que queiram 

distanciar-se momentaneamente do mundo urbano. 

A proposta poderá considerar-se como turismo rural - por se situar num 

meio rural-, assim como agroturismo - por incentivar os visitantes à 

participação nas atividades de cultivo-, e/ou turismo de natureza. Este 

último, justificado pela visão sustentável do projeto que procura conferir o 
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mínimo impacto no território - dada a proposta para uma piscina natural e 

o recurso a construções leves em madeira-, assim como pela posição do 

conjunto que permite a descoberta e o contacto direto com o meio onde a 

natureza impera - o Parque Natural da Serra da Estrela. 

Acesso 

O acesso ao alojamento é realizado pelo mesmo percurso de acesso ao 

lagar que culmina no parque de estacionamento comum. O 

estacionamento servirá os momentos de entrada de ambas as propostas, 

sendo que a sua função é maioritariamente dirigida ao alojamento que será 

o principal ponto de atração. 

Implantação 

O terreno das cabanas localiza-se numa posição periférica de modo a 

garantir a sua privacidade e a do restante conjunto da quinta. O antigo 

lagar, participante no complexo, ajudou a fixar esta localização uma vez 

que se trata de uma casa idealizada com um propósito turístico - o que faz 

com que a proposta se desenvolva nas suas proximidades. Outros fatores, 

já mencionados, que levaram a este posicionamento foram a qualidade das 

árvores - carvalhos e pinheiros-, os enquadramentos para a serra, a 

passagem de uma linha de água e a existência de poço de grandes neste 

terreno dimensões, além da proximidade ao conjunto do restaurante. 

A entrada realizada a nascente conta com um pequeno volume (2), 

idealizado à imagem das cabanas, destinado à receção dos hóspedes do 

alojamento. 
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As cabanas são construções leves em madeira que procuram uma 

integração subtil na paisagem, estando envolvidas pelas árvores existentes 

e orientadas em posições que permitem desfrutar da paisagem das  

montanhas. 

O complexo tem por base uma circulação em passadiços de madeira, de 

modo a minimizar o impacto no território e proporcionar uma 

experiência singular -onde as materialidades se fundem e se ressaltam-, 

conferindo uma circulação qualificada. O percurso desenvolve-se por 

entre as árvores, desviando-se dos penedos, dirigindo-se para as diferentes 

cabanas, assim como para a piscina privada e o espaço de restauração. O 

percurso promove também momentos de paragem que privilegiam os 

enquadramentos para a envolvente. 

Como foi mencionado anteriormente, os hóspedes deste alojamento 

poderão participar nas atividades agrícolas relacionadas com o cultivo de 

alimentos, particularmente na horta proposta no espaço deste complexo - 

localizada na posição da antiga. Poderão também usufruir de um campo 

para atividades desportivas, e de uma piscina natural alimentada pela água 

que passa nesse terreno,  além do espaço de  bar/esplanada ao serviço da 

piscina.  

Os alimentos recolhidos na horta poderão ser confecionados para as 

refeições no restaurante. O abastecimento do restaurante propõe-se que 

seja assistido por fornecedores locais dos quais se destaca a queijaria onde 

se produz o famoso queijo da serra da estrela. 
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Cabana  

A planta para a cabana desenvolve-se a partir da ideia da relação entre a 

água e o fogo. O primeiro momento em contacto com a cabana é um 

espaço exterior coberto que tem uma lareira ao centro, seguindo-se o 

quarto - o lugar de descanso-, e posteriormente a casa de banho. O quarto 

posiciona-se entre estes dois espaços usufruindo de visibilidade para 

ambos. 

Procura-se que o espaço da casa de banho seja em momento que 

privilegia o contacto com água enquadrado com aberturas visuais para o 

meio natural. O espaço exterior coberto onde se localiza a lareira é um 

momento de estar, encontrando-se resguardado, nos seus limites, por 

lâminas rotativas em madeira que assumem uma função que assegura a 

privacidade e o abrigo dos ventos. O calor produzido na lareira/

recuperador poderá ser conduzido para o aquecimento do espaço interior, 

tornando-se numa alusão à prática comum ao passado e à história onde o 

homem utilizava o fogo para se aquecer. 

Á água e ao fogo associa-se a madeira - que é o material construtivo e de 

revestimento das cabanas, e o metal - que assegura o posicionamento do 

fogo. A reunião destes componentes formula uma alusão à teoria dos 

cinco elementos -Wu Xing- que afirma que o fogo , a água, a madeira, o metal 

e a terra são os elementos básicos que formam o mundo material. A 

proposta para o volume das cabanas assenta, assim, na procura do 

equilíbrio e do conforto que estes elementos podem proporcionar, além 

da  vontade do contacto com as origens e com o meio natural. 
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253 | Alçados Cabana, escala 1/200
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254 | Cortes Cabana, escala 1/200



255 | 256 | 257 |  Simulação: Enquadramentos exteriores cabana 
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258 | 259| 260 |  Simulação: Enquadramentos cabana, lugar do fogo e quarto



254 | Simulação: Espaço interior da cabana quarto e casa de banho- lugar da água
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|  CONCLUSÃO  | 

“ Acabar.  
Uma palavra imprecisa, uma espécie de erro de tradução, a 

substituir pela palavra começar”  88

É precisamente com este pensamento de Álvaro Siza Vieira que se conclui 

este estudo. O projeto apresentado para a Quinta do Paul prende-se a uma 

ideia de continuidade entre a arquitetura, o homem, o lugar e a memória. 

O plano geral de reinterpretação do espaço da propriedade serve como 

orientador de passos a seguir para a criação de novos acontecimentos. No 

entanto, a proposta não pretende impor-se como solução única ou ideal, 

estanque, mas como um estudo, um pensamento fundamentado na 

memória, na história – enfim, no reconhecimento do lugar. Lugar este 

cujos traços da sua identidade acabaram por encaminhar as respostas 

projetuais apresentadas para os diferentes momentos do conjunto – a 

Casa, o Lugar do Paul, o Lagar e as Cabanas. A envolvente, o fogo, a água, a 

vinha, as formações rochosas peculiares, a topografia, os percursos, as 

orientações solares, as marcas do passado mas, e principalmente, a história 

da vivência naquele lugar, são exemplos desses traços delineadores 

orientadores da resposta que ao momento se projeta. 

 SIZA, Álvaro – 01 textos. p. 366.88
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Dos objetivos, que foram muitos, um deles foi de certo alcançado: o de 

encarar o desafio de trabalhar com novos contextos - a preexistência, a 

envolvente natural -  inseridos num cenário familiar íntimo e pessoal. 

Além da aprendizagem adquirida na investigação para a conceção da 

Narrativa Conceptual, onde foram abordados outros olhares sobre a 

arquitetura, aquela outra que mais se destaca constitui-se, sem dúvida, a da 

perseverança na luta – não tão somente interna, mas igualmente externa – 

contra as dificuldades que o sinuoso caminho do projeto de arquitetura 

impõe.   

Reconhece-se que alguns pontos da proposta poderão ser considerados 

difíceis de alcançar no contexto real, sendo que as circunstâncias da obra 

em construção com certeza incitariam novos pensamentos que levariam 

ao culminar de novas decisões. No entanto, espera-se que este projeto 

marque o começo de um futuro no qual o confronto com essas novas 

decisões, ou porventura, indecisões, se torne real, mas ainda assim dê 

espaço à criatividade e ao poder do arquiteto de erguer, materializando, 

um imaginário seu.  
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