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resumo

A presente dissertação parte de uma inquietação pessoal, procurando, a partir 
dela, enunciados de intervenção. As incertezas enunciadas pelo mundo, cada 
vez mais global, questionam a continuidade da identidade, das tradições e das 
memórias, não só na construção de um lugar, mas também na procura pela 
intimidade que podemos conseguir em vários espaços, lugares e paisagens.

O interesse por estes temas acentuou-se ao longo do percurso académico. 
Assim, este trabalho pretende analisar e reinterpretar estes pontos “críticos” 
potenciando a possibilidade de atuar, através de um ensaio projetual, num 
cenário real: um terreno com duas ruínas de xisto e granito, na freguesia de 
Jugueiros, no concelho de Felgueiras.  

O lugar, as ruínas e a procura por entender o espaço da casa são os principais 
temas analisados no decorrer das reflexões realizadas ao longo do trabalho. 
Estes temas surgem da necessidade de manter uma postura crítica e conscien-
te face aos problemas que um projeto pode suscitar.  Deste modo, o projeto 
surgirá não só como corolário, mas também como indutor de um conjunto de 
considerações face aos problemas considerados ao longo do seu processo de 
desenvolvimento e aos temas acima expostos. 

PALAVRAS-CHAVE

LUGAR – IDENTIDADE – TRADIÇÃO – MEMÓRIA – RUÍNA – LI-
BERDADE - TRANSFORMAÇÃO



abstract

This thesis was motivated by a personal concern, wich serves porpose to 
search for statments of intervention. The uncertainties enunciated by the 
world,  highly globalized, question the countuinity of identity, traditions and 
memories, not only in the construction of a place, but also in the search for the 
intimacy we can achieve with spaces, places and landscapes.

The interest around this themes increased thrue the academic journey. Thus, 
this work intend to analise e reinterpret this “critical” points, enhancing the 
possibility of acting, throught a project possibility, in a real scenario: a plot 
with two shale and granite ruins, in Jugueiros, Felgueiras.

The place, the ruins and the search for understanding the spaces of the House 
are the main themes analysed thrue the flections carried out throughout the 
work. These themes arise with the necessity of having a critcal and cons-
cious posture towards the problems that a project may raise. In this way, the 
architectural project emerges not only as a corollary, but also as an inducer of 
the problems considered throughout its development process and the themes 
exposed before.

KEYWORDS

PLACE – IDENTITY – TRADITION – MEMORY – RUIN – FREEDOM - 
TRANSFORMATION
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introdução

A presente dissertação parte, pois, de uma inquietação pessoal, procurando, 
a partir dela, encontrar ajustados princípios de intervenção. O presente, cada 
vez mais global, faz com que questionemos a continuidade do nosso passado. 
Tradições, memórias e identidade, características de territórios específicos, 
são, progressivamente, mundiais, contestando o modo como vivemos, numa 
constante necessidade e procura por intimidade na ocupação de um espaço, 
de um lugar ou de uma paisagem.

O conjunto de preocupações e questões sobre o tema relacionado com o espa-
ço da Casa, tomam grande importância após o desenvolvimento do exercício 
académico na unidade curricular Projeto I - “A casa do Jardineiro”. A possi-
bilidade de visitar diversas casas, ainda no âmbito dessa unidade curricular, 
desencadeiam outras questões e fomentam as já existentes. A liberdade de 
conceção e uso espacial são características-chave das obras percorridas nestas 
visitas, nomeadamente: a Vill’ Alcina (1971-74) de Sérgio Fernandez (1937), 
em Caminha; a Casa das Marinhas (1954-57) de Viana de Lima (1913-91), 
em Esposende, entre outras. 

Ao longo dos anos de formação o interesse pelo amadurecimento destes te-
mas foi aumentando progressivamente, e agora, no final do percurso acadé-
mico, surge a oportunidade de pensar um projeto de uma habitação, inserido 
num terreno em Jugueiros com duas ruínas de xisto e granito. A freguesia, 
pertencente ao concelho de Felgueiras, situa-se no limite Norte do mesmo e 
é separada deste pelo Monte de Santa Quitéria. Tal fator, acrescido à grande 
proximidade com outras centralidades (Guimarães, Fafe) tornam este lugar 
uma parcela de território entre centralidades. O terreno em si, próximo a um 
dos três rios da freguesia, apresenta um declive acentuado, com socalcos e em 
diferentes estados de degradação. Os dois volumes preexistentes, em ruína, 
apresentam diferentes qualidades e técnicas construtivas, mas ambos envol-
vidos num processo de transformação entre Arquitetura e Natureza. É esse o 
objeto de trabalho tomado como ponto de partida para o desenvolvimento da 
dissertação.

Enquanto objetivos do trabalho, procura-se entender a importância do lugar 
no exercício projetual, bem como compreender o papel das ruínas e da im-
portância do passado que representam na demanda de um projeto atual.  Pro-
cura-se estudar a casa na sua condição de laboratório, como programa que 
condensa múltiplas complexidades na caracterização espacial – intimidade/
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[IMG 1] Ruína, Jugueiros, 2020

partilha; interior/exterior; identidade e apropriação, etc. Como veículo para a 
prossecução dos objetivos traçados, é desenvolvido o exercício de projeto de 
arquitetura de uma casa que possa materializar os temas a explorar.

O trabalho resulta da junção de duas componentes: uma teórica e outra prá-
tica, ambas relativas ao projeto e tendo este como ponto de partida. O desen-
volvimento de ambas, em simultâneo, faz com que se complementem, cons-
truindo uma postura crítica transversal e tornando a dissertação um campo de 
reflexão e conhecimento mais consciente. O aprofundamento dos temas refe-
ridos realizou-se através da recolha de informação relevante ao desenvolvi-
mento do trabalho, pela consulta de referências bibliográficas de documentos 
e das interpretações possíveis com a observação do território. Essas análises 
foram entendidas como referências de projeto, em conjunto com alguns pro-
jetos de Arquitetura, que se assumem como possibilidades de materialização 
de ideias, revelando diferentes preocupações e prioridades na procura pelos 
espaços do habitar.

O primeiro capítulo expõe uma série de interpretações e análises desenca-
deadas pelo projeto. O lugar, essencial para este exercício, remete-nos para a 
importância da paisagem e a articulação com a envolvente, sempre em busca 
de uma identificação e entendimento através das marcas históricas e antropo-
lógicas que apresenta. Este lugar de definição incerta - rural, urbano, campo, 
cidade - apresenta-se como parte de um território vasto e de características 
ambíguas. 

O reconhecimento do local gerou uma postura crítica, que não ficaria comple-
ta e verdadeiramente consciente sem uma análise acerca da importância desse 
mesmo passado. Assim, e após a interpretação do lugar, procuramos entender 
de que modo tradição, identidade e memória, enquanto temas relacionados 
com o passado, são importantes no nosso quotidiano e fazem parte de um 
modo de pensar atual.

Uma vez entendida a relevância do passado, na memória do presente, segue-
-se o segundo capítulo direcionado para os temas relacionados com a casa. A 
proximidade entre arquiteto e futuro ocupante reflete-se como ponto de par-
tida para uma análise acerca da importância de cada um na procura/obtenção 
de intimidade. Será este um papel do arquiteto? Será possível desenhar ou 
definir o espaço íntimo?
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Neste seguimento, a reflexão continua com a procura do que torna uma casa 
verdadeiramente livre. Questiona-se, em primeiro lugar, a dicotomia entre 
casa de férias e do quotidiano e, em segundo, partimos para uma visão es-
pacial da casa.  Neste momento, a reflexão foca-se na relação entre espaço e 
função, essencial no projeto de uma habitação, questionando a possibilidade 
de transformação de um conjunto de espaços.

A terceira, e última parte do trabalho, desenvolve o projeto de arquitetura, 
premissa e motor do mesmo, posicionada no final pela sua importância e 
necessidade de organização. Este exercício de projeto teve como início os 
levantamentos topográficos e arquitetónicos que, auxiliados por maquetes, 
esquiços e reflexões críticas, começa a ganhar forma. Ainda neste capítulo 
é apresentada a proposta de intervenção. Como referimos antes, este foi de-
senvolvido ao longo do trabalho, suscitando e revelando temas e problemas 
desenvolvidos na dissertação. O seu posicionamento no final, deve-se à ne-
cessidade de organização da informação e é, por isso, apresentado como um 
corolário de todas as análises precedentes.

[IMG 2] Cores, Jugueiros, 2020
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capítulo I
espaço, caráter e identificação

Quando um homem habita, ele está simultaneamente localizado 
num espaço e exposto a um certo caráter envolvente. As duas fun-
ções psicológicas envolvidas, podem ser chamadas “orientação” e 
“identificação”. Para ganhar uma base existencial o homem tem que 
ser capaz de se orientar; ele tem de saber onde está. Mas também 
tem de se identificar com a envolvente, isto é, ele tem que conhecer 
como ele é um certo lugar.1

Com base no caso de estudo, a primeira parte do trabalho deseja perceber o 
significado e a importância do lugar em arquitetura. Esta interpretação procu-
ra a identificação do seu caráter distinto, de forma a esclarecer as contamina-
ções seculares entre homem e natureza através da arquitetura.2 Ou seja, com 
este primeiro capítulo, importa entender a importância do estudo do lugar 
considerando que, mais do que uma simples etapa de um processo criativo, 
este deve ser visto como um laço que possibilita a associação da arquitetura 
com a realidade, comprometendo a ideia com as condicionantes físicas, men-
tais e temporais características da envolvente.

Na visão de Norberg-Schulz3, cujo alcance acima se antecipa, a apreensão 
do caráter de um lugar é dividida em duas funções psicológicas: orientação 
e identificação. A apreensão do espaço existencial faz-se por meio do nosso 
corpo na relação com o espaço que habitamos e este torna-se um lugar pelas 
características naturais ou construídas que o distinguem de outro. As dimen-
sões qualitativas de um lugar são resultado de questões específicas não só 
geográficas, mas também reflexo de circunstâncias e ocorrências do passado. 
Esta junção confere a um espaço um caráter e identidade distintos que o trans-
formam num lugar. Trata-se, acima de tudo, de uma relação com o homem, 

1. NORBERG-SCHULZ, Christian - Genius Loci, Towards a Phenomenology of architec-
ture. New York: Rizzoli, 1980. p. 19
2. “Habitar implica algo mais do que ‘abrigo’. Implica que os espaços onde a vida ocorre 
sejam lugares, no verdadeiro sentido da palavra. Um lugar é um espaço com um caráter 
distinto.” – Ibidem, p.5
3. Christian Norberg Schulz (1926-2000), arquiteto norueguês, procurou, entre outros 
autores do século XX, uma aproximação da arquitetura a conceitos mais humanistas e do 
quotidiano, um pouco em oposição ao radicalismo proposto pelo movimento moderno. Entre 
muitos estudos, com a reapropriação do termo latim Genius Loci (espírito do lugar), título 
de uma das suas obras, procura uma relação fenomenológica entre arquitetura e território, 
considerando os lugares enquanto reflexo do trajeto de uma sociedade no tempo e, portanto, 
portadores de um caráter distinto.
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[IMG 3] Jugueiros, 2020

no espaço e no tempo. 4 

Se, por um lado, a orientação é parte da nossa natureza, uma necessidade 
básica do habitar, a identificação será o que trará valor ou qualidade a esse 
habitar, isto é, o sentimento de pertencer a um lugar. 5 Este aspeto fundamen-
tal, muito relacionado com a memória e identidade, é o que nos leva a um 
sentimento de pertença relacionado com coisas do passado. A história de um 
lugar, transmitida ao longo dos séculos, chega até nós sob variadas formas 
físicas e psicológicas e que diferem de lugar para lugar. 

Podemos reconhecer como “identidade” aquilo que é transmitido por uma 
cultura, de forma física ou psicológica, e que é visível na sua sociedade. Se 
considerarmos que identidade é o “conjunto de características (físicas e psico-
lógicas) essenciais e distintivas de alguém, de um grupo social ou de alguma 
coisa”,6 compreendemos que tanto pode representar o que nos distingue como 
singulares, isto é, o que separa uma cultura de outras, como as características 
que nos unem enquanto parte integrante de uma mesma sociedade. Sabemos 
que a identidade de uma sociedade se encontra em constante atualização e 
evolução enquanto reflexo de uma tradição e uma cultura em transformação. 
Sendo assim, e se “a identidade cultural, uma sensação de possuir raízes e 
pertencer, é o terreno insubstituível da nossa própria humanidade”7, o atual 
contexto de globalização questiona os traços identitários das tradições, testan-
do a sua pertinência e capacidade de evolução.

Pode-se dizer que a própria cidade é a memória coletiva de seu povo, 
e como a memória está associada a objetos e lugares. A cidade é o 
locus da memória coletiva. Essa relação entre o locus e os cidadãos 
passa a ser a imagem predominante da cidade, tanto da arquitetura 
quanto da paisagem, e à medida que certos artefactos se tornam par-

4. “Todo o efeito e impacto artístico é baseado na identificação do eu com o objeto expe-
rimentado, ou no reflexo do eu sobre o objeto. Experimentamos uma obra de arte ou de 
arquitetura por meio da nossa existência encarnada e da nossa identificação com ela. Uma 
experiência artística ativa um modo primitivo de experiência encarnada e indivisível; a sepa-
ração e polarização existente entre sujeito e objeto temporariamente desaparecem. Tanto a 
beleza gloriosa quanto a humildade penosa do objeto de representação artística são momenta-
neamente identificados com a nossa própria experiência corpórea.” - PALLASMAA, Juhani 
– Habitar. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SL, 2017. p.63
5. “Sem reduzir a importância da orientação, nós temos que salientar que habitar, acima 
de tudo, pressupõe identificação com a envolvente.” – NORBERG-SCHULZ, Christian – 
Op.Cit. p. 20
6. Dicionário da Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora, 2009. p.869
7. PALLASMAA, Juhani – Op.Cit. p.119.
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[IMG 4] Jugueiros, 2020

te de sua memória, novos surgem. Nesse sentido inteiramente posi-
tivo, grandes ideias fluem pela história da cidade e dão-lhe forma. 8

O que desejamos salientar é que para o arquiteto o lugar é, tem sido ao longo 
da história, uma premissa para fazer arquitetura. Se a tónica nos temas da 
identidade e de pertença formula per si essa relação de dependência, Aldo 
Rossi9 demonstrou-o factualmente em A Arquitetura da Cidade. A relação en-
tre arquitetura e lugar não se consegue através da visualização de uma planta 
ou de imagens, mas com a compreensão de diversos componentes interdisci-
plinares que conferem, a um conjunto de espaços, um caráter. Esta condição 
inicial em arquitetura ambiciona servir-se dos diferentes elementos que ca-
racterizam um lugar de modo a propor uma arquitetura que se relacione com 
ele e, ao mesmo tempo, contribuir para a sua contínua construção e transfor-
mação.10 Deste modo, a relação homem-lugar não é unidirecional. Enquanto 
o lugar nos permite a sensação de pertencer ao mundo, ele é alterado com a 
nossa presença. Como refere Juhani Pallasmaa: “enquanto me adapto ao lu-
gar, o lugar acomoda-se a mim.”11 

Como desejámos expressar nestas páginas iniciais, habitamos um lugar ao 
qual pertencemos e este é transformado por nós, pertencendo-nos. Trata-se, 
como vimos, de uma matéria com forte impacto na ideia de Arquitetura e, 
mais do que isso, no modo como a Arquitetura, ela própria, constrói o seu 
próprio sentido e relevância. É este o rastilho para este trabalho. O projeto 
a desenvolver não estará sozinho, isolado, e a sua inserção deve potenciar e 
ampliar as possibilidades de vida existentes para propor uma outra em conti-
nuidade. Procurar-se-á, assim, refletir, pela ação prática, sobre essa contami-
nação possível e positiva de propor um projeto que pertença a algo maior, a 
um lugar, a um sistema de relações e trocas sociais. 

8. ROSSI, Aldo - The Architecture of the city. Londres: The MIT Press, 1982. p.130.
9. Aldo Rossi (1931-1997), arquiteto italiano, formou-se em 1959 no Politecnico di Milano.
10. “O lugar contemporâneo deve ser uma encruzilhada que o arquiteto tem o talento de 
apreender. Não é um solo, a fidelidade a algumas imagens, a força da topografia ou da memória 
arqueológica. É antes uma fundação conjetural, um ritual de tempo e no tempo, capaz de fixar 
um ponto de intensidade própria no caos universal da nossa civilização metropolitana.” - 
SOLÀ-MORALES, Ignasi de - Diferencias topografía contemporânea. Barcelona: Editorial 
Gustavo Gili, AS, 1995. p.114
11. PALLASMAA, Juhani – Op.Cit. p.119.
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A tarefa da arquitetura está sempre ancorada a algo previamente 
existente. A geografia e a história andam de mãos dadas no lugar 
que, desse modo, determina com precisão a ideia geral de espaço e 
tempo. A noção de lugar corresponde a uma conceção contínua do 
processo de arquitetura. 12 

Se considerarmos que o relevo, na sua essência (montes, vales, rios, etc.), 
existe tal como o conhecemos, muito antes da nossa chegada, podemos con-
siderar que estudar a paisagem é perceber a história de um lugar através das 
marcas construídas que este apresenta, sendo que essas serão resultado da 
passagem do homem por esse território. Torna-se, assim, possível perceber as 
transformações na paisagem e origem do património da freguesia de Juguei-
ros através do estudo da mesma. Camadas de história que, excetuando o que 
foi sendo destruído, não escondem nem selecionam o que nos querem contar, 
apesar de dependerem sempre da interpretação humana. 

A história nunca copiou a história anterior e se alguma vez o tiver 
feito isso não tem importância na história; de certa forma a história 
iria parar esse ato. O único ato que se qualifica como história é o 
que, de alguma forma, introduz algo adicional, um novo elemento 
no mundo, a partir do qual uma nova história pode ser gerada e a 
sequência retomada.13

A partir desta ideia, sublinhamos a história como fundamental para entender 
as características que diferenciam um lugar, em busca de um melhor resulta-
do na arquitetura proposta, enquanto parte de um processo contínuo que, no 
presente, identifica, interpreta e transforma o passado.

Sem se envolver com a amplitude histórica de uma disciplina o artis-
ta está destinado a fazer trabalho superficial e sem significado para 
o presente.14

Percebemos com as afirmações de Aldo Rossi e Solà-Morales15 que a geo-
grafia e história são inseparáveis na construção do lugar. Assim, a análise do 

12. SOLÀ-MORALES, Ignasi de – Op. Cit. p.108.
13. BERGDOLL, Barry; SCHINKEL, Karl Friedrich cit. por CARUSO, Adam - The Felling 
of Things. Barcelona: Polígrafa, 2008. p. 25.
14. CARUSO, Adam - The Felling of Things. Barcelona: Polígrafa, 2008.
15. Ignasi de Solà-Morales (1942-2001), arquiteto espanhol.
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território demonstra e esclarece questões relacionadas com uma e outra.

Ao analisarmos a freguesia de Jugueiros, e apesar de não apresentar monu-
mentos históricos de demarcada importância no decorrer da história, enten-
demos que a sua posição geográfica leva a que desde cedo se encontrem ves-
tígios do ser humano.16 A proximidade a diferentes aglomerados urbanos e a 
pontos importantes no decorrer da história fazem com que Jugueiros tenha 
sido, desde muito cedo, um local de passagem de civilizações.

A freguesia de Jugueiros, por pertencer ao concelho de Felgueiras, integra a 
região do Vale do Sousa. Apesar desta demarcação geográfica, ao situar-se 
no limite Norte do concelho e separada do mesmo por uma barreira física 
(Monte de Santa Quitéria), a freguesia acaba por estar próxima a Fafe e Gui-
marães fortalecendo a sua relação com a região do Minho. A topografia destas 
áreas situadas entre Douro e Minho caracterizam-se pela paisagem marcada 
por serras e vales extensos compostos por maciços graníticos e xistosos. O 
clima, por sua vez, é húmido pela abundância de água proveniente dos cursos 
dos rios Bugio, Ferro e Vizela. Estes, além de enriquecerem os campos das 
encostas e do vale, têm os seus leitos formados por rocha que, no violento 
percurso da água liberta pequenos sedimentos rochosos tornando o solo ainda 
mais rico e propício à agricultura.17

Como já foi referido o lugar desenvolve-se num vale com três rios, fator que, 
em conjunto com a passagem de uma villa romana na proximidade, terá sido 
preponderante para a sua ocupação desde tão cedo.

Os primeiros vestígios de civilização identificadas estão localizados a nascen-
te do terreno do projeto a desenvolver. Distingue-se o castro de Sendim, cons-
truído no séc. V/VI a.C, no decorrer da época castreja, pela sua construção 
sobranceira sobre o vale de Jugueiros que permitia a visibilidade desimpedida 
para o rio Bugio, até este fluir com o rio Vizela. Naturalmente, a necessidade 
de defesa leva este povo e encontrar este pequeno morro com visibilidade 

16. “Porque o meio era favorável, pela abundância de água, relevo e densa arborização, e 
porque a benignidade do clima incitava à fixação, não é de estranhar que aqui se encontrem 
desde milénios, vestígios do ser humano.” Ainda que a citação não se refira em exclusivo 
a este lugar, engloba um vasto território entre Douro e Minho no qual se insere a freguesia 
de Jugueiros. – Associação dos Arquitetos Portugueses - Arquitetura Popular em Portugal; 
Lisboa: Associação dos Arquitetos Portugueses, 1980. p.7
17. Conselho Local de Ação Social de Felgueiras – Diagnóstico Social. Felgueiras: Câmara 
Municipal de Felgueiras, 2015. p.12



29

[IMG 7] Ponte do arco   [IMG 8] Villa Romana de Sendim   [IMG 9] Mosteiro de Pombeiro

para a envolvente. Este povoado foi romanizado no século I e acredita-se que 
o processo terá iniciado com algumas intervenções arquitetónicas no castro 
até, posteriormente, começarem a descer a colina para se estruturarem num 
novo modelo de povoamento. Estes novos modos de vida causaram a de-
sertificação do castro, transpondo as técnicas de agricultura para os campos 
fundos e férteis junto ao rio, ao invés da utilização das encostas.18

A passagem de uma via romana nas proximidades terá sido uma das princi-
pais razões para o desenvolvimento desta zona. A Ponte do Arco, a Sudoeste 
de Jugueiros, possibilitava o atravessamento do rio Vizela e faria parte de 
uma das vias que ligava Bracara Augusta a Emerita Augusta.19 Terá sido à 
data da fundação de Bracara Augusta, no século I, que foi estabelecida uma 
casa romana a cerca de 500 metros do castro. Esta, habitada até ao séc. VI, 
sofreu inúmeras intervenções no decorrer do tempo sendo de destacar a inter-
venção no séc. III, onde a área de implantação é ampliada e são acrescentadas 
as termas. É, portanto, uma casa rural com luxos característicos da cidade 
que leva os historiadores a acreditar que seria de alguém fortemente ligado a 
Bracara Augusta, talvez até à sua administração, pela grande proximidade.20 

A primeira referência, que se tenha conhecimento, feita à freguesia de Juguei-
ros encontra-se nos registos de uma assembleia, memorizada com a data de 
1050. Nesta assembleia destaca-se a presença daquele que viria a ser o fun-
dador do Mosteiro de Pombeiro, na segunda metade do séc. XI.21 Este foi, na 
Idade Média, um dos mais importantes mosteiros beneditinos de Entre-Dou-
ro-e-Minho, em riqueza patrimonial e em programa construtivo.22

A proximidade ao Mosteiro de Pombeiro e a Guimarães fazem com que a fre-

18. MENDES PINTO, Marcelo - Villa Romana de Sendim Roteiro e Exposição Permanente. 
1. ed. Felgueiras: Câmara Municipal de Felgueiras, 2008. p.17
19. A ponte existente no local é obra medieval, mas terá sido construída no mesmo local e 
utilizando as mesmas pedras. – Direcção Geral do Património Cultural – SIPA, Sistema de 
Informação para o Património Arquitetónico. Sacavém. [Consult. 29/09/2020]. Disponível 
em http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=315
20. MENDES PINTO, Marcelo - Villa Romana de Sendim Roteiro e Exposição Permanente. 
1. ed. Felgueiras: Câmara Municipal de Felgueiras, 2008. p.19
21. A primeira referência a Jugueiros data do ano 1050 num documento que assinala uma 
“importante assembleia de homens livres a decidir sobre questão de direito de posse, na 
presença do futuro fundador do Mosteiro de Pombeiro” – FERNANDES, M. Antonino - 
Felgueiras de ontem e de hoje. Felgueiras: C.M. Felgueiras, 1989. p. 115
22. ROSAS, Lúcia Maria Cardoso – O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro na Idade Média. 
in Ferreira-Alves, Natália Marinho [et al.] - Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro. Felguei-
ras: Município de Felgueiras, 2011. p.13

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=315
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[IMG 10] Planta nova centralidade    [IMG 11] Imagem nova centralidade, Jugueiros, 2020

guesia de Jugueiros continue a ser um importante ponto de exploração agrí-
cola. Assim, a presença de pontes e capelas medievais (Ponte de São João, 
Ponte de Travassós23, Capela do Assento (séc. XVI)24, Capela de São João 
(séc. XVII)25,) comprova a continuidade da civilização na Idade Média. A sua 
proximidade a pontos de maior importância (Guimarães, por exemplo) refor-
ça a deslocação constante de pessoas. Para além disso, e justificando também 
a contínua presença de população, a freguesia está, como vimos, estrategi-
camente posicionada no território, “encaixada” entre rios, o que permite um 
maior aproveitamento para a atividade agrícola. Este impacto da agricultura 
é demarcado na paisagem pelas quintas e casas senhoriais espalhadas pelo 
lugar.

No seguimento do crescimento demográfico da freguesia, torna-se necessária 
a construção de um novo local de culto, capaz de albergar o maior número de 
fiéis. É com esta decisão que é construída no séc. XIX26 uma nova igreja e, 
deste modo, uma nova praça que enuncia uma nova centralidade e possibili-
dades de novas frentes urbanas. O terreno de intervenção do presente trabalho 
localiza-se na envolvente desta nova centralidade, num dos arruamentos que 
se projetam da praça em direção ao rio. 

Como nota dominante para o entendimento do território considerado, o breve 
relato histórico mostra-nos que a geografia deste lugar foi determinante para 
o seu passado, fortemente ligado à agricultura. A grande quantidade de água 
disponível fez com que, para além dos terrenos férteis do vale, também as 
encostas possuíssem terrenos férteis para agricultura e, desse modo, moldou 
a paisagem do lugar.

Contudo, a normal evolução da sociedade revela-se na paisagem e as princi-
pais marcas que podemos observar na atualidade são, principalmente, reflexo 
do último século de ocupação humana. Pretende-se agora, e como continui-
dade dos relatos históricos, interpretar os acontecimentos de um passado mais 
recente, espaço temporal em que aconteceram as maiores transformações na 

23. Época medieval, data de construção desconhecida.
24. Direção Geral do Património Cultural – Op.Cit. [Consult. 29/09/2020]. Disponível em
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=31572
25. “provável construção da capela”; Direção Geral do Património Cultural – Ibidem. 
[Consult. 29/09/2020]. Disponível em
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=31574
26. Direção Geral do Património Cultural – Ibidem. [Consult. 29/09/2020]. Disponível em
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=31570 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=31572
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=31574
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=31570


33

[IMG 12,13] Ruínas da antiga moagem. Jugueiros, 2020

território. Estas mutações têm impacto na identidade e na nossa experiência 
do lugar. Mais uma vez, trata-se de uma reflexão em torno do que a visão al-
cança no decorrer da experiência, no percurso, e na vivência do lugar.

A utilização da agricultura como economia e cultura introduzida pelos povos 
ancestrais foi, no último século, fortemente afetada. As rápidas mudanças nos 
modos de vida das comunidades acabam por ter um forte impacto na paisagem, 
contestando a continuidade das dicotomias existentes até então. Os conceitos 
que opunham cidade e campo, urbano e rural27 eram representação de uma 
clara divisão do território não só pela paisagem, mas também pela cultura, os 
modos de vida e costumes que a cada um estavam associados.  Cidade, segun-
do um entendimento bastante lato da época medieval, identifica-se como um 
espaço delimitado por muralhas, símbolo de poder, civilização, técnicas e de 
maior concentração populacional enquanto, por oposição, o campo era tudo 
o resto que ficava para lá da muralha. Este era entendido como símbolo de 
retrocesso que servia apenas para produzir o alimento para a cidade. Seguin-
do este raciocínio, urbano seria tudo o que era relacionado com a cidade, e 
rural tudo o que era rústico e característico do campo. Ainda assim, podemos 
considerar que estas divisões nunca terão sido reflexo de uma realidade clara 
e objetiva, pois a paisagem nunca terá sido igual em todo o território, mesmo 
quando uma muralha dividia, claramente, o que se considerava a cidade e o 
campo. Da mesma forma que, as cidades no interior das muralhas não eram 
sempre iguais, também o imenso território que estava entre elas seria diverso 
e de acomodação dispersa. Por entre montes e vales do Norte a paisagem seria 
certamente diferente das grandes planícies alentejanas. 

Este território é, na sua globalidade, constituído por fragmentos, 
crescendo por fragmentos que se vão somando e, muitas vezes, so-
brepondo – o depósito dos séculos, como diria Aldo Rossi. Cada um 
destes fragmentos, da pré-história até hoje, tem uma história. Cons-
titui um lugar antropológico, identitário, relacional e histórico.28 

Entende-se assim a polissemia destas palavras, com significados cada vez 
mais contraditórios e difusos. Desta forma, o desenvolvimento do território e 

27. “Rural é um adjetivo que qualifica culturas, visões do mundo, imaginários... e, por 
arrastamento, as gentes e a geografia, o território e as paisagens desses imaginários.” – 
DOMINGUES, Álvaro - Vida no Campo; Porto: Dafne, 2011. p.121
28. COSTA, Alexandre Alves - Centralidade do real. Coimbra: Editorial do Departamento de 
Arquitetura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 2018. p.173
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[IMG 14] Ruína. Jugueiros, 2020

da paisagem, enquanto construção das sociedades, deixa de parte os conceitos 
de cidade conhecida como centro histórico e de campos vistos como aldeias 
típicas de um reino crasso do vegetal e do animal, com as únicas funções de 
nutrir e procriar, como descrevia Eça de Queiroz.29

As alterações nesse modo de vida rural, antigo e com uma cultura própria, 
dão-se de forma gradual com as transformações na sociedade, que altera os 
seus modos de produção e a economia, sujeita a processos de constante e 
‘infinita’ transformação em “(...) realidades onde cultura e agricultura se de-
sencontram”30.

Com a introdução do assalariado, e dos novos métodos de produção, as cida-
des necessitaram de mais mão de obra. Este constrangimento foi facilmente 
contornado com deslocações da população dos meios rurais para as cidades, 
conhecidas como “êxodos rurais”. Com esta evolução aconteceu, normal-
mente, um crescimento gradual das próprias cidades. Por consequência, estes 
processos de urbanização começam, desde logo, a colocar em causa o próprio 
conceito de cidade ao ter que crescer rapidamente, para além dos seus limi-
tes. Este crescimento espontâneo trouxe uma série de mutações nos modos 
de vida da população. As transformações tentaram acompanhar os processos 
de evolução globais e, ao contrário do que tinha acontecido anteriormente, 
aproximaram os processos de urbanização dos meios rurais, transpondo ca-
racterísticas que eram até então específicas de zonas urbanas para as zonas de 
menor densidade populacional. As distâncias são reduzidas com a criação de 
novas infraestruturas e assiste-se a uma mescla de atividades económicas que 
tornam o território mais disperso, no sentido em que os limites e as diferenças 
que já estavam a ser postos em causa acabam por desaparecer por completo.

Ao contrário dos episódios da revolução industrial, onde se assistiu a um des-
locamento de operários para os centros urbanos em busca de emprego, nes-
te caso assistimos a uma disseminação do sector empresarial pelo território. 

29. “Toda a intelectualidade, nos campos, se esteriliza, e só resta bestealidade. Nesses reinos 
crassos do Vegetal e do Animal duas únicas funções se mantêm vivas, a nutritiva e a procria-
dora.” QUEIROZ, Eça de - A Cidade e as Serras. (1 ed.1901). Porto: Porto Editora: 2016. 
p.25
30. DOMINGUES, Álvaro - Vida no Campo. in arqa Arquitetura e Arte 101 – Persistências 
rurais. Março/Abril 2012. p.126
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[IMG 15] Muralha séc. XXI? Jugueiros, 2020

Todos estes processos de desruralização31 acabam por tirar às cidades uma 
certa exclusividade quando assistimos aos processos de urbanização alargar 
a lógica de caos “(...) a todo o território, desvanecendo os lugares, seja da 
natureza perdida, seja do mundo artificial que o homem construiu.”32. Exis-
tem várias construções que são reflexo deste fenómeno (infraestruturas como 
autoestradas e empresas de vários setores, não só industrial) e estão presentes 
um pouco por todo o lado. Ainda que sejam reflexo de uma evolução e de uma 
maior proximidade entre a população e modos de vida, a sua escala particular 
acaba por chocar com a envolvente.

Esta ‘invasão’ teve um grande impacto na paisagem e na cultura das áreas ru-
rais, sobretudo a partir da adesão de Portugal à Comunidade Económica Eu-
ropeia e com os subsequentes programas de fundos europeus, prolongados ao 
longo de décadas, até ao presente, pela atual União Europeia. A agricultura, 
como modo de produção, mas pouco desenvolvida tecnologicamente, deixa 
praticamente de existir no nosso país, e começam a surgir infraestruturas e 
indústrias nos locais que, durante séculos, estavam destinados a campos de 
cultivo. 

Para além de todas as perdas, no que diz respeito ao desaparecimento da agri-
cultura e da economia em sua volta, foi-se perdendo também a cultura que a 
esta estava associada, o modo de vida e as suas tradições. Estas áreas rurais 
supracitadas, são os lugares que, durante muito tempo não correspondiam 
a nenhum ideal paisagístico uma vez “contaminados” por tudo um pouco. 
Esta é a realidade de uma grande parte do território português e é resultado 
da evolução das políticas económicas de produção e consumo alterando dos 
modos de vida e dos índices de desenvolvimento. Os jovens procuram outras 
áreas de emprego em indústria ou serviços renunciando a miséria associada à 
antiga agricultura.

O município de Felgueiras, onde se insere o terreno da intervenção, é um dos 
casos onde a existência de uma outra atividade económica conseguiu evitar a 
desertificação do concelho. Apesar destes episódios demográficos, a popula-
ção no concelho de Felgueiras conseguiu quase duplicar o seu número de ha-

31. “Desruralização é um conceito que se usa nas Ciências Sociais para denominar o proces-
so de mutação socio económica e territorial resultante da perda de importância da atividade 
agrícola (agroflorestal e criação de gado) e das culturas e modos de vida rurais tradicionais 
das sociedades camponesas.”; DOMINGUES, Álvaro – Op. Cit.
32. COSTA, Alexandre Alves – Op. Cit. p.169
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[IMG 16] Habitação, indústria, agricultura e autoestrada, Jugueiros, 2020

bitantes desde o início da segunda metade do século XX. Este acontecimento 
deve-se à forte presença do sector do calçado e têxtil espalhado um pouco 
por todo o concelho, que atrai população devido à baixa taxa de desemprego 
e a proximidade aos concelhos envolventes. Apesar deste acontecimento, a 
freguesia de Jugueiros, desde sempre ligada apenas à agricultura, não só foi 
incapaz de acompanhar este crescimento como ainda perdeu população, sen-
do, em 2011, a única freguesia do concelho com uma densidade populacional 
abaixo dos 200 habitantes por km/2.33 Acrescendo a este fator, o constante 
envelhecimento da população determina que na freguesia haja um valor cada 
vez mais baixo de população ativa.34 Ainda que não sejam valores signifi-
cativos, quando comparados a outras zonas do país, não deixam de ser um 
exemplo de que a preferência da população pelos maiores aglomerados urba-
nos acontece a várias escalas. Neste caso, a preferência recai, claramente, por 
morar no centro do concelho de Felgueiras ao invés das freguesias limítrofes, 
ainda que isto signifique uma deslocação de aproximadamente dez minutos 
de transportes, no caso concreto de Jugueiros.

CAMPO    CIDADE

ATRASO           PROGRESSO
OU

TRABALHO              ÓCIO
TRANQUILIDADE                LUXÚRIA
SOCIABILIDADE              CONSUMO
HARMONIA               DEGENERÊNCIA

35

No entanto, dentro da conjuntura em que vivemos, num passado recente, ve-
rificou-se que a presença de campo e espaços verdes são fundamentais para 
a nossa vida no dia a dia. Para além disso, verificou-se que, atualmente, a 
nossa ligação virtual a qualquer sítio do mundo, a qualquer hora, permite uma 
utilização diferente dos espaços de trabalho bem como das habitações. Era já 
conhecida a dispensabilidade de estar num mesmo escritório para se trabalhar 

33. Conselho Local de Ação Social de Felgueiras – Op. Cit. p.16
34. “Em relação ao índice de dependência (relação entre a população jovem e idosa e a 
população em idade ativa), verifica-se que apenas uma freguesia (Jugueiros) apresentava este 
índice superior a 50%), isto é, a população em idade ativa é inferior ao dobro da população 
em idade dependente.” - Conselho Local de Ação Social de Felgueiras – Op. Cit. p.37
35. Esquema produzido a partir de discurso em palestra – SANTOS, Boaventura de Sousa – 
As cidades abissais: a arte entre a cidade das ausências e a cidade das emergências. in Ciclo 
(E)DUCERE: complexos, implexos e reflexos. Porto: FAUP, 2020.
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[IMG 17] Rio Ferro, Jugueiros, 2020

em rede, mas o teletrabalho era visto com muitas reservas. Esta experiência, 
precipitada nos últimos meses, serviu tanto para demonstrar as mais valias do 
teletrabalho e sua possível implementação em alguns setores, como noutros 
casos para esclarecer as efetivas necessidades do trabalho presencial. Se, por 
um lado, muitas empresas continuam a sua utilização percebemos, por outro, 
que um computador dificilmente substituirá o ensino presencial em qualquer 
escola. Isto, para além dos possíveis problemas decorrentes do isolamento 
pessoal e da necessidade de um meio criativo para o progresso, meio esse 
difícil de ocorrer com uma só pessoa.

Dentro desse quadro, o potencial geográfico e natural de um lugar como Ju-
gueiros apresenta uma oportunidade de crescimento enquanto possível local 
de eleição para uma habitação tranquila, em harmonia com a sua envolvente 
com serviços e infraestruturas, transformando o que durante séculos foram 
terrenos agrícolas, agora abandonados, em possíveis novas habitações. A 
construção de novos serviços nos últimos anos, vem reforçar esta ideia, do-
tando a nova centralidade da freguesia com uma escola primária e um centro 
de saúde. Ainda pertencente a este núcleo está prevista a construção de um 
parque de lazer junto ao rio (IMG 10/11).

Todos estes fatores qualificam a freguesia enquanto local de eleição para 
o acolhimento de novas vidas, aproveitando as infraestruturas existentes e 
aceitando e incentivando à transformação. Os terrenos, fragmentados e de 
pequena dimensão, muitas vezes em vertentes que dificultam a sua explora-
ção, e inadequados, portanto, para uma agricultura com potencial económico, 
são um complemento a modos de vida alternativos, mais ligados ao universo 
urbano, para uma população também ela urbana, mas com novos hábitos li-
gados à ecologia e produção biológica, mais como hobby/estilo de vida, do 
que como sustento. Esta atualização poderá ser positiva para a continuidade 
da ocupação do território, bem como para a melhoria da qualidade de vida 
da população, aproveitando as contaminações dos processos de urbanização.

Habitamos, cada vez mais, um território urbanizado com muitas e diferentes 
qualidades na sua extensão, mas sempre com a Humanidade como motor do 
conhecimento. Movemo-nos com comodidade e facilidade, a caminho de um 
qualquer lugar disperso enquanto parte de UM território.

A história ensina-nos que os objetos de identificação são proprie-

APROXIMAÇÃO
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[IMG 18] Terreno: levada, ruínas e vizinho. Jugueiros, 2020

dades ambientais concretas e que a relação do homem com estas 
é habitualmente desenvolvida durante a infância. A criança cresce 
em espaços verdes, castanhos ou brancos; anda ou brinca em areia, 
terra, pedra ou musgo, debaixo de um céu nublado ou tranquilo; 
agarra e levanta coisas duras e moles; ouve barulhos, como o som do 
vento a abanar as folhas de uma árvore em particular; e experiencia 
o calor e o frio. Assim a criança fica familiarizada com a envolvente, 
e desenvolve esquemas percetuais que determinam as experiências 
futuras. O esquema compromete estruturas universais que são inter-
-humanas, bem como estruturas determinadas localmente e cultu-
ralmente condicionadas. Evidentemente todo o ser humano tem de 
possuir um esquema de orientação bem como identificação.36

A interpretação da paisagem levada a cabo nos textos anteriores prende-se 
com a necessidade de, através da história, perceber o contexto em que se in-
sere o projeto e, idealmente, encontrar a razão da condição arruinada em que 
se encontram os volumes preexistentes. Deste modo, tomando essas ruínas 
enquanto exemplo dos episódios demográficos e sociais descritos no decorrer 
deste capítulo, propomos agora uma aproximação ao caso prático. O impacto 
deste abandono da agricultura é enorme nesta paisagem: um sem número de 
campos abandonados, edifícios em ruína, casas, e um vasto número de edifí-
cios de apoio agrícola espalhados um pouco por todo o território.

O lugar de Escavanca localiza-se a Sul da igreja de Jugueiros, ocupando am-
bas as encostas (Norte e Sul) do rio Bugio. A grande proximidade à nova 
centralidade é uma grande mais valia para este local, que sofre ainda de fracas 
condições de acesso. O sentimento de proximidade aos serviços está presente 
no nosso conhecimento, orientamo-nos, mas a visão não alcança tais edifí-
cios, dada a inclinação e vegetação das encostas. Depois de passar a igreja, 
começamos a caminhar lentamente em direção ao rio e, aos poucos, começa-
mos a ouvir as águas a descer rumo ao vale. Este é o som característico deste 
lugar, o choque entre pedra e água, apenas interrompido pelo chilrear de uma 
ou outra ave. A propriedade está na família há cerca de 15 anos. Muitos foram 
os sonhos para este terreno, nunca se concretizando nenhum. As memórias 
pessoais são marcadas por visitas pontuais, ora numa busca infrutífera por 
um qualquer fruto das árvores existentes, ou para ver se a vizinhança já tinha 
acabado com o castanheiro de tanto o castigar.

36. NORBERG-SCHULZ, Christian – op. cit. p. 21
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A presente dissertação trabalha aquela que seria apenas uma parte do terreno 
que iria até ao rio. Tratar-se-ia de um terreno com vinha, desenhando vá-
rios socalcos no seu declive acentuado. O terreno tem dois volumes distintos, 
afastados e ambos em elevado estado de degradação. Diferem, não só na épo-
ca em que foram erguidas, mas também pela sua forma e implantação, méto-
dos e materiais construtivos utilizados. O antigo proprietário, que construiu 
o volume da cota mais elevada, tinha aqui uma habitação de fim de semana. 
As visitas esporádicas levaram-no a desistir lentamente de tratar a vinha e o 
terreno até que deixa de o fazer por completo.

A chegada ao terreno é feita pela cota mais baixa. A partir de um polo central 
da freguesia, onde se encontram a igreja, o centro de saúde e a escola, uma 
estreita estrada em paralelo leva-nos a descer até ao rio. Depois de passar uma 
pequena ponte, começamos a subir, pelo meio do muito arvoredo, em direção 
ao terreno. À medida que vamos avançando neste percurso, o som do rio vai 
desvanecendo, até ser tomado por completo pelo chilreio dos pássaros.

A grande inclinação do terreno faz com que praticamente todo seja vislum-
brado de uma só vez. O limite por onde é feita a entrada, é marcado por uma 
levada e uma pequena ruína do terreno vizinho. Este elemento de água, ne-
cessário para a agricultura, corre agora sem secar, pois são cada vez menos 
os desvios realizados. O terreno é grande e está dividido em duas partes. Uma 
com alguns socalcos que tentam resistir ao passar do tempo e continuam a 
domar a terra e uma segunda, em que existe uma plantação de árvores, sem 
qualquer regra.

No seguimento da caracterização exposta no presente texto torna-se pertinen-
te a partilha do que podemos chamar de identificação pessoal com o lugar. 
Este será redigido num tom também mais pessoal, segundo a experiência, 
como que numa suspensão da maior formalidade do restante texto. Procura-
-se, deste modo, aproximar a reflexão e a experiência, em busca de uma maior 
apreensão das características próprias do lugar e do impacto que os episódios 
relatados podem ter no seguimento do trabalho.

Habito Jugueiros desde o meu nascimento, numa casa geminada paredes 
meias com tios e primos, numa rua com padrinhos, avós e bisavós. Crescer 
num lugar como este será como em qualquer outro: fazer amigos, brincar, 
estudar. Ainda assim, este é o único lugar a que alguma vez chamei casa.

IDENTIFICAÇÃO 
PESSOAL
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[IMG 22] Campo de jogos (abandonado), Jugueiros, 2020

As rotinas da infância, marcadas por manhãs de escola e tardes de brincadeira 
proporcionavam momentos de liberdade e devaneio. Os fins-de-semana fo-
ram sempre dias de família em que, desde novo, me habituaram a percorrer a 
freguesia. Caminhadas, visitas a familiares ou a terrenos de família, passeios 
de bicicleta, ou a pé, faziam dos fins de semana tempos de descoberta e de 
aproximação a uma envolvente real.

As ruínas eram já nessa altura o marco da paisagem. Granitos e xistos em di-
ferentes estados de degradação têm tanto de assustador como de reconfortante 
e enigmático. Assustador, porque é característico das ruínas este aspeto rude e 
austero, mas ao mesmo tempo misterioso pelo sentimento de que já alguém, 
no passado, dominou e domesticou aquela natureza agreste que nos envolve.

Pontualmente, os dias ficam marcados por episódios especiais. Trocar o treino 
de futebol de sábado de manhã por uma vindima não era propriamente praze-
roso, mas mais tarde compensava. Num dos dias em que a família crescia para 
além dos seus laços de sangue, a frescura das uvas pela manhã, marcavam o 
início de um dia de festa, por muito escassa que pudesse vir a ser a colheita. 
Tal como uma grande parte destas pequenas produções atuais, também esta 
nunca se tratou de um meio de subsistência, mas antes de um passatempo 
com frutos para consumo próprio e dos mais próximos, consumo esse que vai 
diminuindo. O paladar habitua-se facilmente a coisas boas e as garrafeiras de 
casa começam a preferir vinhos de outras pipas. Aos poucos, também este 
dispendioso passatempo foi perdendo força até deixar de ser praticado. Ficam 
na quinta os esteios ao alto, expectantes de ter alguma planta para guiar, as 
pipas vazias, sedentas de silenciar o seu eco arrepiante, e fica em casa a con-
tínua vontade de reunião. Afinal, essa era a verdadeira razão da vindima e, 
felizmente, continua a ser facilmente conseguida e realizada.

Continuamos a percorrer a freguesia aos fins de semana, aproveitando todas 
as tardes de calor como motivo para a procura de uma zona fresca junto ao 
rio. Opções não faltam e as descobertas continuam a ser feitas, seja por coisas 
que antes de uma limpeza estavam escondidas, seja pelas partidas que a me-
mória insiste em pregar.

O caso descrito é pessoal, mas o enredo multiplica-se um pouco por toda a 
freguesia. As muitas vinhas que existiam por cá deram lugar a campos aban-
donados ou, em último caso, a campos de milho para a alimentação de ani-
mais para consumo próprio. 
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[IMG 23] Pomar de memórias, Jugueiros, 2020

Em síntese, o crescimento de Jugueiros foi, até certo ponto, resultado de uma 
acomodação independente às terras férteis que permitiam cultivo e as cons-
truções eram pensadas para dar resposta a esse modo de vida. A paisagem 
mudou e o seu uso e ocupação também. Com o passar do tempo, e com todos 
os fenómenos demográficos e socioculturais já referidos no decorrer deste 
trabalho a paisagem foi perdendo o seu caráter particular de tão forte ligação 
à sua envolvente e aos seus habitantes. A globalização e todos os fenómenos 
dela decorrentes, alguns descritos ao longo do presente capítulo, levam a uma 
profunda transformação da paisagem, relativamente ao modo como se foi 
construindo ao longo de séculos. O desaparecimento das dicotomias cidade-
-campo e urbano-rural são substituídos por outros termos como “periferia”, 
mais relacionado com uma questão visual, também ela incerta e sem limites e 
igualmente descaracterizada devido à falta de meios e tempo para responder 
com exatidão às rápidas alterações económicas e de consumo que ocorreram.

Como resultado, as construções de granito e xisto retirados do solo ou, maio-
ritariamente, dos leitos dos rios, utilizados igualmente para a construção dos 
socalcos para a agricultura, representam agora uma minoria da paisagem 
construída e estão praticamente todas em ruína. A freguesia de Jugueiros in-
sere-se assim nesse meio indefinido, sem um método de construção predomi-
nante e transversal, há medida que a população tenta utilizar o que está ao seu 
alcance na atualidade para capacitar as suas habitações do conforto possível, 
afastando-se da insalubridade e fraco isolamento característicos dos edifícios 
antigos e da miséria que, em muitos casos, representavam. Aceitando que o 
antigo meio rural está ultrapassado, devemos procurar atualizá-lo, aprovei-
tando todo o conhecimento e mais valias que nos pode oferecer. O aproveita-
mento das estruturas antigas deve ser encarado como um ponto de partida, um 
convite à criação de novas construções e novos modos de vida, relacionados 
com os lugares espalhados pelo território.
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Falo da arquitetura do passado com os olhos de ‘quem faz’. (...)
Sempre dirigi a minha atenção, os meus interesses como arquiteto, 
ao facto de poder reconhecer o elemento de união da arquitetura no 
tempo, no sentido de identificar as características gerais das obras 
singulares:

- observar as casas / os palácios / as ruas / as praças / etc., para re-
conhecer nelas, outras casas / outros palácios / outras ruas / outras 
praças /etc., isto é, para encontrar a confirmação de um mesmo ob-
jectivo no tempo, de uma solução, de uma forma.

(...)

Falando em termos estritamente operativos, a experiência histórica 
da arquitetura é, por isso, o único material de que dispomos. Mas é 
também tudo o que precisamos.

O processo de projeto é sempre o mesmo: ver as coisas e transferi-
-las. Sempre. 

Esta é a tarefa da imaginação. ‘A sensibilidade’ de que fala Schinkel 
não é mais do que a imaginação aplicada às coisas conhecidas. A 
imaginação aplicada às coisas possuídas em segurança, escolhidas, 
previamente, com interesse e de uma forma consciente. Se o ‘novo’ 
existe, será seguramente por isso.37

TRADIÇÃO: 
IDENTIDADE, 

MEMÓRIA E 
PERMANÊNCIAS

As aproximações - de âmbito histórico, social e cultural - desenvolvidas nos 
textos anteriores desejam convocar o caráter e identidade históricos do lugar 
e também expressar a pertinência e a possibilidade de intervir neste meio 
descaracterizado, com contributos para o melhorar.  Segundo uma linha de 
pensamento estruturada ao longo do trabalho este texto esboça, por sua vez, 
uma reflexão acerca da incerteza com que olhamos o passado e a tradição, 
enquanto reflexo de memória de outros tempos que podem assumir diferen-
tes formas, significados e posições, criando a identidade de uma sociedade 
no presente. Assim, assume-se como uma continuidade do texto anterior, em 
busca de uma melhor identificação do lugar, através da importância da me-
mória e da importância que os seus artefactos físicos têm no nosso quotidiano 
e na paisagem, enquanto reflexo da história de um coletivo. Interessa pois 
perceber a importância do tempo não só enquanto construção e transformação 
de um lugar, mas enquanto material de projeto.

A pluralidade da paisagem descrita no capítulo anterior dá o mote para refle-
xão e procura de esclarecimento e clarificação de conceitos como tradição, 
memória e permanência na sua importância para a construção de um lugar. 
As permanências existentes no terreno que definimos como objeto de estudo 
são descritas no final do capítulo, em busca de um esclarecimento da sua im-
portância enquanto parte de um todo. Desta forma, não se procura aqui uma 
resposta objetiva de um modo de intervir, mas antes refletir sobre pistas para 
afrontar os temas suscitados, convocando a noção de um saber global que 
permita compreender o papel do passado no modo como fazemos arquitetura 
no presente. 

A palavra tradição está habitualmente associada a uma diversidade de temas 
que estão na base da identidade de uma sociedade. Cultura, herança ou conhe-
cimento são palavras que, representadas por objetos, memórias ou edifícios, 
são reflexo da história de uma população. Contudo, “(...) nós não vivemos um 
momento singular; somos seres históricos e imensas profundidades de tempo 
continuam na nossa constituição biológica.”38 Na verdade, a tradição enquan-
to saber social tem a sua expressão na cultura de uma sociedade no presente, 

37. GRASSI, Giorgio - Obras y Projectos 1962-1993 cit. in RODRIGUES, José Miguel - O 
Mundo Ordenado e Acessível das Formas em Arquitetura, Tradição Clássica e Movimen-
to Moderno na Arquitetura Portuguesa: dois exemplos. Porto: Edições Afrontamento, 2013. 
p.73
38. MCCARTER, Robert; PALLASMAA, Juhani - Understanding Architecture. Londres: 
Phaidon Press Limited, 2012. p.50
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[IMG 24] Camadas de história. Jugueiros, 2020

através da passagem de conhecimentos ao longo de gerações, sob forma de 
práticas, hábitos e modos de vida, técnicas construtivas, formas e espaços. 
Trata-se de uma identidade coletiva transmitida de geração em geração e está 
constantemente a ser alvo de atualizações. É, portanto, um processo em cons-
tante mutação e evolução, e ainda que seja lento, é contínuo. Este percurso 
deve, no entanto, partir do questionamento do presente e não da procura da 
inovação em si mesma (a inovação pela inovação).

A tradição não é aquilo que confina, guarda e garante a memória 
do passado, como alguns pensam, mas a substância que garante o 
futuro, a continuidade da cultura, o encontro permanente com outros 
equilíbrios.39

Devemos perceber a tradição enquanto sabedoria e conhecimento que nos 
permite viver o presente e nos incentiva a avançar para o futuro questionando 
sempre o passado. O legado que recebemos deve ser visto como um repor-
tório que pode ser manipulado na procura de acrescentar valor ao presente 
sempre em busca de uma contínua evolução coletiva. Apesar de referirmos 
no singular, “não há uma tradição, mas sim muitas tradições, dependendo das 
culturas e da sua capacidade crítica com a história”.40 Isso porque, se uma 
sociedade não apresentar a capacidade de questionar as suas tradições, estas 
acabarão por ficar ultrapassadas, condenadas a uma repetição e mimetismo 
do seu passado.

A tradição que se converte em recordação é própria dos povos me-
nos evoluídos para os quais se torna num ritual.41

A tradição necessita de ser questionada como forma de confrontar uma rea-
lidade que se quer ultrapassar ou atualizar. O constante desafio de evolução, 
por parte das sociedades, resulta em rompimentos com a tradição, estímulos 
de mudança que estão habitualmente associados a desejos de inovação ou 
cansaço com o que os antecede. Estas mudanças são necessárias para a evo-
lução, pois uma simples continuidade do passado tornar-se-ia desinteressante 
e poderia significar o fim de uma tradição.

39. SANTOS, Juan Domingos - La tradición innovada: escritos sobre regresión y moderni-
dad. Barcelona: Fundación Caja de Arquitetos, 2013. p.8
40. Ibidem, p.67
41. Ibidem.
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[IMG 25] Núcleo antigo, Jugueiros, 2020

Um lugar que serve apenas um propósito particular tornar-se-á ra-
pidamente inútil. Segundo, é evidente que um lugar pode ser “in-
terpretado” de diferentes maneiras. De facto, proteger e conservar 
o genius loci significa concretizar a sua essência em sempre novos 
contextos históricos.42

Esta perceção de Norberg Schulz leva-nos a perceber o genius loci como uma 
verdade em constante mutação, atualizando-se perante novas realidades. Des-
ta forma, percebemos que as novas tradições não podem mimetizar a história: 
“(...) só percebendo e refletindo sob o passado é que a arquitetura pode con-
tinuar a ser uma disciplina social e artística relevante.”43 Por outro lado, não 
podemos afirmar que um esquecimento completo do passado seja benéfico, 
ou seja, não se alcança a evolução desvinculando-se do passado. Com efeito, 
“o progresso não está apenas relacionado com a mudança ou alteração, mas 
também com a necessidade de não destruir ou denegrir o presente e o passa-
do.”44 Esta visão não se deve prender a uma procura cega, acrítica ou obstina-
da pela novidade ou pelo progresso. Deve ser antes uma procura de atualizar 
o passado para responder com qualidade às necessidades do presente.

Estudar e utilizar a tradição no presente não significa ser retrógrado, tal como 
rejeitar o passado não significa, por si só, uma inovação. A necessidade de 
mudança surge naturalmente com o devir, mas não devemos esquecer que 
“além de criar a experiência do espaço distinto e único, a tarefa fundamental 
da arquitetura é preservar e concretizar um sentido de continuidade cultural e 
salvaguardar a nossa experiência do passado ou, mais precisamente, preser-
var nossa experiência da continuidade da cultura e da vida.”45 

Em suma, A capacidade de uma atualização se tornar numa nova tradição de-
pende da capacidade de se adaptar à sociedade e aos seus valores partilhados, 
sem procura de uma quebra por si só, mas a “continuidade como a base da ar-
quitetura onde passado, presente e futuro são um mesmo assunto, constroem 
uma única realidade para habitar.”46 

42. NORBERG-SCHULZ, Christian – Op. Cit. p.18
43. CARUSO, Adam – Op. Cit. p.25
44. SANTOS, Juan Domingos Op. Cit. p. 67
45. PALLASMAA, Juhani – Op. Cit. p. 117
46. LOOS, Adolf cit. in USTARROZ, Alberto – La léccion de las ruínas. Barcelona: Caja de 
Arquitetos, 1997. p.225
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[IMG 26] A Persistência da memória, Salvador Dalí, 1931

A memória, sendo responsável por uma infinidade de relações e experiências 
e, nessa medida, por um sentido de permanência, está, como vimos, associa-
da à tradição. A sua ligação com o lugar é imprescindível visto que este é o 
responsável por, através das suas características ímpares, criarmos memórias 
que nos permitem uma maior identificação com o lugar. As memórias são 
assim parte da identidade de uma cultura e das suas tradições. Trata-se de um 
sentimento de pertença relacionado com a função de identificação já referida 
anteriormente com recurso a Norberg Schulz.

A tradição é uma impressionante sedimentação de imagens, não po-
dendo ser inventada, apenas vivida. Constitui uma escavação infini-
ta de mitos, memórias e experiências.47

A memória é uma conservação de experiências anteriores, que deve ser vista 
como aditivo ao estudo do lugar através do qual conseguimos uma maior 
apreensão do seu caráter distinto. Podem representar experiências e conhe-
cimento adquirido ao longo do tempo, sendo pessoais ou coletivas, as me-
mórias serão mesmo um dos maiores instrumentos de apreensão do passado.

A noção de lugar aparece inextricavelmente ligada à noção de tem-
po. Os lugares das culturas históricas foram, quase sempre, desafios 
ao tempo, monumentos que acumulam memória combatendo o es-
quecimento, evocações permanentes de pessoas, gestos ou institui-
ções fundacionais. O lugar como fundamento, como fons, aquilo que 
está em baixo, que pertence às culturas que encontram a identidade 
lutando contra a passagem do tempo, tentando capturá-lo através 
de ritos e mitos. A arquitetura destas culturas também faz parte dos 
mitos e ritos da fundação, da memória e da permanência.48

Solà-Morales refere esta relação de memória e tempo como fundamento dos 
lugares. De facto, a memória enquanto parte de uma tradição é o fator que 
nos relembra o passado a qualquer momento e de muitas formas. Coletivas 
ou pessoais, as memórias são, como vimos, criações mentais possibilitadas 
pelo lugar, mas podem, por vezes estar intrinsecamente ligadas com objetos 
físicos desse mesmo lugar. Mais do que despertadas por um edifício, elas são 
transportadas por esses artefactos. Esta relação de tempo no espaço faz com 

47. PALLASMAA, Juhani – Op. Cit. p.106
48. SOLÀ-MORALES, Ignasi de – Op. Cit. pp.111,112

MEMÓRIA
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[IMG 27] Jugueiros, 2020

que os lugares tenham a capacidade de, através da arquitetura construída no 
passado, fazer com que as nossas memórias façam parte da sua construção e 
composição no presente.

De facto, a arquitetura é uma extensão funcional tanto das nossas 
faculdades físicas quanto mentais. E, acima de tudo, é também uma 
extensão e uma externalização da memória. 49

Nesta formulação, Alberto Campo Baeza50 propõe a memória como instru-
mento imprescindível para a arquitetura, enquanto instrumento indispensável 
para conseguir fazer arquitetura do nosso tempo.51 Esta apreensão do espaço 
existencial vivido mostra-nos os seus valores, memórias e significados en-
quanto reflexo de uma sociedade e da sua identidade.

Como vimos anteriormente, é necessário um conhecimento do passado para 
fazer algo no presente, social e coletivamente relevante. Nesse processo, a 
memória assume um papel preponderante, pois tem em si todo o reportório, 
mais ou menos seletivo, do conhecimento anterior. Esta capacidade de re-
lembrarmos os feitos do passado para construirmos o presente através de nós 
mesmos e da nossa experiência faz da memória um conceito completamente 
ligado, mas ainda assim, independente do tempo. Isto é, apenas com o tempo 
conseguimos criar memórias, ainda assim, ao utilizá-las manipulamo-las, fa-
zendo coexistir diferentes momentos do passado na atualidade.

Qualquer arquiteto transporta consigo uma enorme bagagem de memórias 
que transformam em conhecimento nas horas de decisão. Estas, mesmo que 
se refiram a momentos específicos e efémeros do passado, assumem para o 
homem uma enorme plasticidade no presente, ao serem manipuladas e agre-
gadas a outras, fazendo coexistir e relacionar momentos independentes para 
a produção de algo novo.

Esta capacidade de, através da imaginação, relacionarmos memórias de di-
ferentes tempos faz com que a arquitetura transcenda a noção de tempo e de 
presente, mesmo no seu processo de produção. Nestes momentos, o tempo 

49. PALLASMAA, Juhani – Op. Cit. p.113
50. Alberto Campo Baeza (1946), arquiteto espanhol, licenciou-se em Arquitetura em 
Madrid, em 1971.
51. BAEZA, Alberto Campo – Principia Architectonica. Casal de Cambra: Caleidoscópio, 
2013. p.47
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ARTEFACTOS 
DE MEMÓRIA

[IMG 28] Mós, Jugueiros, 2020

de reflexão une passado presente e futuro, relacionando-os para a criação de 
um novo espaço que possibilitará a criação de novas memórias. A imaginação 
surge assim como um conceito fundamental para o progresso e, como refere 
Juhani Pallasmaa: “uma cultura que tenha perdido a imaginação só pode pro-
duzir visões apocalípticas como projeções de um subconsciente reprimido.” 52

Apesar de nos referirmos a processos mentais, memória e imaginação têm 
muitas vezes tradução física em objetos, espaços ou edifícios.

Estas permanências são reveladas através de monumentos, os sinais 
físicos do passado, bem como sobre a persistência dos planos e dis-
tribuição base da cidade. (...) Por vezes estes artefactos persistem 
virtualmente inalterados dotados de uma contínua vitalidade; outras 
vezes eles esgotam-se a si próprios e depois apenas a permanência 
da sua forma, do seu sinal físico, mantem o seu locus.53

Desta forma, percebemos que a arquitetura é um dos casos mais representa-
tivos da identidade de um povo. Os lugares, património e monumentos são 
representações de identidade de um passado que encontra, através desses ob-
jetos, a sua interpretação no presente. São fragmentos de memórias, mesmo 
que seletivas, que representam momentos de uma história coletiva.

Edifícios e estruturas de épocas distintas enriquecem a experiência 
dos lugares, mas também reforçam o nosso sentido de pertencimen-
to, de raízes e de cidadania 54

Os edifícios apresentam assim uma capacidade de nos relembrarem outros 
tempos, apresentando as marcas da passagem do mesmo. É esta relação es-
paço-tempo que se pretende salientar na grande competência de os artefac-
tos transportarem consigo camadas de história, deixando-nos experienciar no 
presente, objetos do passado. Esta noção não se prende exclusivamente com 
edifícios, mas também com o modo como se projetam e condicionam o es-
paço público estabelecendo relações com o mesmo e com outros edifícios. 
Existimos nestes espaços, fazem parte da nossa memória, da nossa identidade 
e possibilitam que possamos propor arquitetura que se relacione com eles, 

52. PALLASMAA, Juhani – Op. Cit. p.82
53. ROSSI, Aldo – Op. Cit. p.59
54. PALLASMAA, Juhani – Op. Cit. p.119
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[IMG 29] Ruína de cota baixa, 2020

adicionando novas camadas de história. Aqui chegados, vemos, de facto, a 
arquitetura com capacidade de transportar e transformar o passado, atualizan-
do-o.

As cidades e edificações antigas são confortáveis e estimulantes, 
pois situam-nos no contínuo temporal. São museus benevolentes do 
tempo, que registam, armazenam e mostram traços temporais dife-
rentes da nossa atual noção de tempo, nervosa, apressada e plana. 
Elas projetam um tempo ‘lento’, ‘consistente’ e ‘tátil’.55

Podemos ainda considerar que “quanto mais poderosa for a identidade, mais 
nos aprisiona, mais resiste à expansão, à interpretação, à renovação, à contra-
dição”.56 Trata-se de uma aptidão de readaptação aos novos tempos, a novas 
realidades e a novas premissas. As permanências arquitetónicas de que temos 
vindo a falar têm nas ruínas um caráter particular. Um edifício em ruína en-
volve-nos numa noção de tempo diferente, pois enquanto o percorremos, e 
apesar de visualizarmos as marcas do tempo, fazemos um exercício de ima-
ginação não só do que este já foi, ou possa ter sido em tempos, mas, mais 
importante, do que poderá vir a ser.

Mas quando o edifício é uma ruína e livre de servidão, o espírito 
emerge contando a maravilha que um edifício foi feito.57

O tempo despoja a arquitetura do que não é essencial, deixando apenas pe-
daços de memória singular e coletiva que transmitem uma noção de tem-
po e de resistência. “A erosão natural e os traços do uso ‘humanizam’ as 
edificações e as paisagens construídas ao tornarem palpável a sua história 
épica do tempo.”58 São, por isso, sinais de continuidade com a paisagem, 
que delas se apodera, retira-as do tempo, como se anulasse a sua cronologia 
e as fizesse ser ambiguamente passado e presente. É essa ambiguidade que 
as dota do seu potencial para a imaginação humana: está tudo em aberto, 
mas simultaneamente, pertencem em absoluto á paisagem, porque a ela se 
fundem física e temporalmente. Deste modo, e apesar de representarem uma 
época do passado, fazem parte do presente estando incluídas na pluralidade 

55. Ibidem. p.9
56. KOOLHAAS, Rem – Três textos sobre a cidade: grandeza, ou o problema do grande. 
Trad. Luís Santiago Baptista. Barcelona: Gustavo Gili, 2010. p. 32.
57. KAHN, Louis - Essential texts. New York: W.W. Norton & Company, 2003. p.258
58. PALLASMAA, Juhani – Op. Cit. p.118
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[IMG 30] Desenhos ruína de cota baixa, escala 1:200

da paisagem do lugar em que se insere o objeto de estudo.

A grande maioria das permanências/artefactos que encontramos em Jugueiros 
são edifícios vernaculares de habitação ou apoio agrícola, agora em ruína, 
expectantes e a reavivar as nossas memórias.

As ruínas presentes no terreno a intervir, já apresentadas anteriormente, fa-
zem parte deste conjunto de ruínas espalhadas pelo território. A área dos so-
calcos alberga as duas áreas de construção existentes, realizadas em, pelo 
menos, duas intervenções distintas.

A ruína de baixo, numa cota inferior, seria habitação e teria como apoio agrí-
cola um pequeno volume mais acima. Numa segunda fase parece ter acon-
tecido uma inversão programática com as construções dos acrescentos e da 
nova habitação. O elevado estado de degradação complica ou impossibilita a 
leitura do espaço interior. Ainda assim, através do estudo e de relatos de vizi-
nhos, é possível perceber que os dois pisos da ruína de baixo tinham programa 
bem diferenciado e característico. O piso inferior destinava-se a animais e o 
superior era a pequena habitação. Uma entrada a medo neste espaço, sempre 
à espera que o telhado acabe de cair, revela a escuridão de um espaço interior 
em plena luz do dia. As espessas paredes acabam por enquadrar pequenos re-
tratos de paisagem nas suas aberturas, que em qualquer dia, se sobrepõem ao 
interior. Quase como uma televisão ligada numa sala escura, estes vãos reve-
lam no interior pequenas parcelas do mundo exterior. A atmosfera do espaço 
contíguo é contrastante. O telhado e o pavimento destruídos fazem com que 
este espaço se transforme num exterior, onde a luz chega, entra e permanece. 
O acrescento feito a este volume tem o único propósito de receber mais ani-
mais. A terra do exterior entra para este acrescento da corte e ainda resistem 
as aparentemente frágeis divisórias em madeira. 

A ruína de cima, completamente destruída, impossibilita a entrada. Ainda 
que os destroços não permitam uma aproximação, conseguimos perceber que 
também este volume, que foi acrescentado a um pequeno alpendre de xisto e 
aproveitando uma plataforma criada pelos socalcos existentes, permitia a en-
trada a duas cotas distintas. Com a particularidade de estar unicamente aberto 
a nascente, este volume faz uso do caráter modular conferido pelo material de 
construção para também a abertura de vãos ser reflexo dessa geometria. 
Não existem apenas diferenças formais entre os dois volumes, pois também 

GS
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[IMG 31] Desenhos ruína de cota elevada, escala 1:200

o seu estado de decomposição é diferente, consequente dos métodos cons-
trutivos de cada uma. As intervenções mais recentes são, curiosamente, as 
que apresentam pior estado de degradação. A primeira construção foi erguida 
em perpianho de xisto e granito, os acrescentos foram realizados em tijolo 
e a nova habitação foi construída em finos blocos de granito. A robustez da 
construção original não foi seguida nas intervenções seguintes e denota-se 
nos diferentes estados de degradação.

Estas ruínas vernaculares são representações físicas do passado que repre-
sentam um consequente abandono de uma atividade agrícola. As ruínas ver-
naculares, ao contrário de grandes monumentos religiosos ou equipamentos 
públicos, são pequenos volumes de caráter único que transportam no tempo 
memórias de um passado extinto.

A arquitetura vernacular59 deve ser vista como representação no presente, de 
um passado português anulado, assim como reflexo de condições e contextos 
específicos. Num período de tempo em que as intervenções em contextos se-
melhantes à freguesia de Jugueiros se repetem, torna-se essencial perceber a 
importância destas construções e o quanto estas nos podem ensinar enquanto 
objetos de saber coletivo e de experiência acumulada. Estas construções, des-
ligadas de questões eruditas e muito relacionadas com o quotidiano dos seus 
habitantes e das suas capacidades, são uma consequência direta de necessi-
dades e condições geográficas específicas, “(...) não são atos ‘auto conscien-
tes’. Elas não existem através de abstrações conceptuais independentes da sua 
construção. O vernacular não é sobre aparência, mas sobre presença. É um 
artefacto físico que contem em si mesmo uma envolvente social e tecnológica 
em constante evolução em que foi construído.”60

Do estudo da arquitetura popular portuguesa podem e devem ex-
trair-se lições de coerência, de seriedade, de economia, de engenho, 
de funcionamento, de beleza...61 

59. Acerca de vernacular e popular: “Mas popular designa algo que é do agrado do povo, 
que tem o seu afeto, enquanto que vernáculo refere-se figurativamente a algo associado à 
ideia de genuíno, correto e puro, sem mescla de estrangeirismo. Neste sentido, o objeto de 
trabalho do arquiteto-etnólogo não é tanto aquilo que o povo gosta, mas sim aquilo que ainda 
está contaminado pela civilização. Por isso nos referimos àquilo a que Fernando Távora 
considerava ser a (...) mais verdadeira, a mais funcional e a menos fantasiosa (...) lição de 
arquitetura.” – COSTA, Alexandre Alves – Op. Cit. p.140
60. CARUSO, Op. Cit. pp.48-51
61. Associação dos Arquitetos Portugueses – Op. Cit. p.xxii
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[IMG 32, 33] ruína de cota baixa, alçado Noroeste; alçado Nordeste
[IMG 34] ruína de cota baixa, alçado Sudoeste

Estas são obras anónimas, fruto de uma intuição popular e estão fortemente 
ligadas ao território em que se inserem, não só pela implantação, mas também 
por razões formais e espaciais. A pluralidade de soluções que existem no ter-
ritório são exemplo dessa mesma heterogeneidade tão funcional e humanista 
da arquitetura vernacular.

Contra a abstração, uma vontade de realismo que encontrava no ver-
nacular o essencial humano, antes de toda a contaminação cultural 
ou técnica, como se as arquiteturas sem arquitetos de que falava 
Bernard Rudofsky fossem o único referente possível a partir do qual 
produzir o humano essencial, antes de estilos, a partir da força te-
lúrica da natureza da qual a substância humana é considerada uma 
emanação.62

O Inquérito à Arquitetura Popular Portuguesa foi essencial na recolha e di-
vulgação dessa arquitetura pouco conhecida, em Portugal. O levantamento 
veio expor, ainda que com casos selecionados, a enorme diversidade de solu-
ções e a proximidade com alguns conceitos do Movimento Moderno: enquan-
to exemplo da simplicidade e do pragmatismo construtivo, a verdade dos ma-
teriais, o funcionalismo e, por outro lado, como instrumento para combater o 
excesso de abstração do modernismo.63

Ainda assim, deve-se realçar que estas obras são reflexo de uma realidade 
com escassez de meios, em que a simplicidade, o caráter funcional e o prag-
matismo são, em muitos casos, imagem de um país pobre, com casas insalu-
bres e sem condições. A honestidade e a sobriedade com que estas constru-
ções eram erguidas mostram-nos a elementaridade das técnicas construtivas. 
Todos estes fatores confluem numa simplicidade espacial e ornamental que 
reduzia tudo ao essencial em harmonia com a sua envolvente.

As ruínas vernaculares apresentam um valor sociocultural enquanto represen-
tação de uma memória singular e coletiva de um passado. A forma como esta 
estava relacionada com o quotidiano dos seus habitantes representa, ainda 
assim, uma realidade informal, espontânea e pragmática, mas, acima de tudo, 
capaz de construir obra durável. Não será particularmente relevante, para este 

62. SOLÀ-MORALES, Ignasi de – Op. Cit. p.56
63. “Uma pausa no campo: em plena ruralidade, ultrapassou-se a razão do moderno” - 
Alexandre Alves Costa - Op. Cit. p.144
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[IMG 35, 36] ruína de cota elevada: vista de topo; alçado Nordeste
[IMG 37] ruína de cota elevada: alçado Sudeste

trabalho académico, a exposição de toda a pesquisa realizada com o Inqué-
rito à Arquitetura Popular em Portugal. É sim, a importância que este teve 
na forma como em Portugal se vê a tradição e o que ela representa para uma 
forma de fazer arquitetura. 

A existência de volumes tão distintos torna o terreno mais rico e o projeto 
mais desafiante. Continuam as questões sobre a intervenção: o que se deve 
manter, apagar ou transformar? A sua capacidade de resistência e de transpor-
te de memórias tornam-nas em objetos presentes no nosso quotidiano. Serão 
estas estruturas um convite à imaginação, à renovação ou à procura de algo 
novo?

As recolhas e interpretações deste primeiro capítulo, desencadeadas por estes 
artefactos, procuram elucidar-nos acerca da sua importância enquanto memó-
ria do passado que se apresenta disponível e num constante convite à trans-
formação. As ameaças do que poderia ser uma identidade única levantadas 
pela globalização que vivemos, mostram-se insuficientes para acabarem com 
as tradições de países, regiões, lugares e até mesmo famílias. Ainda assim, 
a perceção de que o passado não nos mostra apenas o que de bom existiu, 
mas também os erros cometidos, fazem com que a nova arquitetura deva ser 
capaz de se projetar no tempo através de novas apropriações e interpretações 
culturais baseando-se sempre em conhecimento anterior, tal como todas “as 
dimensões temporais da arte apontam para o passado mais do que para o fu-
turo; a arte cultiva e preserva mais do que revela ou inventa.” 64

64. PALLASMAA, Juhani – Op. Cit. p.78
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capítulo II
a casa

O que significa habitar um quarto? Habitar um lugar é apropriar-nos 
dele? O que significa apropriar-nos de um lugar? A partir de quando 
um lugar se torna verdadeiramente nosso? É quando mergulhamos 
três pares de meias numa bacia de plástico cor de rosa? É quando 
aquecemos esparguete num camping-gaz? É quando usamos todos 
os cabides descondizentes do armário? É quando pregamos na pare-
de um velho postal que mostra o ‘Sonho de Santa Ursula’? É quando 
experimentamos o suplicio da espera, as exaltações da paixão, ou 
os tormentos de uma dor de dentes? É quando penduramos cortinas 
adequadas nas janelas, e pomos o papel de parede, e lixamos o soa-
lho? 65 

Todas as reflexões expostas no capítulo anterior foram suscitadas pelo tema 
deste trabalho de dissertação: o projeto de uma habitação unifamiliar. Neste 
capítulo procuramos perceber o que é, então, o espaço de uma casa. Habi-
tamos o mundo, viajamos cada vez mais, e existe um crescente sentimento 
de pertença em lugares distintos dos da nossa infância. A velocidade e a fa-
cilidade de contacto com uma grande parte do globo transportam-nos para 
um sentimento de itinerância, mesmo que não nos movamos do lugar onde 
crescemos. Ainda assim, a casa, ou a nossa ideia de casa, acompanha-nos em 
todas essas viagens, de forma mais ou menos consciente, permitindo uma 
verdadeira conceção do habitar, possibilitando a vida em qualquer lugar.

O espaço da casa foi sendo desenvolvido durante toda a história da humani-
dade, desde o abrigo em grutas até à casa na contemporaneidade e incorpora 
outras matérias que não apenas o material construtivo. Fazem também parte 
deste espaço outras substâncias, mais humanistas se quisermos, como as me-
mórias, a intimidade e o conforto na procura por uma atmosfera específica. 
A casa é o espaço onde a cultura, a identidade, os costumes, as memórias e 
os sonhos se expressam, formam e concretizam, agora a um nível pessoal ou 
singular, ao contrário do coletivo do mundo exterior.

O nosso domicílio é o refúgio do corpo, da memória e da identidade. 
Estamos em constante diálogo com o nosso entorno, de modo que é 
impossível desenvencilhar a imagem do eu do seu contexto espacial 
e situacional. 66

65. PEREC, Georges – Species of spaces and other pieces. Londres: Penguin Books, 1997. 
p.24
66. PALLASMAA, Juhani – Op. Cit. p.98
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[IMG 38] Ana Aragão - O elogio da imaginação

A casa está, habitualmente, associada a razões de abrigo e de proteção de um 
clima hostil. Apesar disso, é no séc. XXI muito mais do que uma necessidade 
básica de defesa. O espaço da casa é, hoje, uma complexa composição que 
transcendem qualquer aspeto funcional ao relacionar-se com os seus habitan-
tes no tempo e revelando “(...) a complexidade de muitas dimensões, prática e 
simbólica, visível e invisível, física e mental, que se entrelaçam em edifícios e 
na nossa experiência deles.”67 Esta construção é, tal como a cultura e tradição, 
um processo em constante evolução, mutação e atualização. Este processo 
evolutivo faz-se entre o espaço e os seus habitantes, numa permanente adap-
tação de parte a parte. Apesar de nenhuma obra de arquitetura ser estática no 
tempo, uma casa é um processo incompleto, sempre em atualização e que 
muda com os habitantes por ser recetáculo das diversas emoções, sentimen-
tos, e comportamentos ao longo da vida. Enquanto edifício, vive muito do seu 
interior e deve garantir aos seus habitantes o conforto e privacidade que cada 
um necessite, adaptando-se a cada momento.

Como se disse, a habitação é uma construção pessoal no tempo, com uma 
relação privada com os seus habitantes. Em muitos casos, pode mesmo não 
existir uma representação física da ideia de casa. Apesar de poder estar re-
lacionado com as áreas que habitamos na infância, a noção de casa evolui 
connosco e transforma esses espaços. A este propósito Aldo Rossi refere que 
“consideramos as casas da nossa infância inacreditavelmente velhas” 68 pre-
cisamente por essa impossibilidade de revisitar com exatidão as memórias de 
um passado que transformamos no decorrer dos anos.

A complexidade do tema leva a questionar então qual será o papel do arqui-
teto neste processo. Percebemos que, a construção da noção de casa será feita 
pelos habitantes, mas caberá aos arquitetos o importante papel de perceber 
as dinâmicas de uma família, as suas vontades e desejos e desenhar um es-
paço novo, que vá de encontro às suas necessidades e sonhos, segundo uma 
interpretação que transcende o próprio pedido, sem dele se afastar: apesar do 
arquiteto não representar um papel ativo na construção da casa no tempo, é 
dele que parte o desenho do espaço onde a vida se construirá.

As habitações são pedaços dos seus habitantes no Mundo e devem respon-
der às suas necessidades específicas que diferem não só durante o dia, mas 

67. MCCARTER, Robert; PALLASMAA, Juhani – Op. cit. p.217
68. ROSSI, Aldo – Op. cit. p.60
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[IMG 39] Enquadramento de paisagem, Jugueiros, 2020

durante a vida. Apesar da itinerância referida anteriormente, exigimos cada 
vez mais dos sítios onde habitamos. A reclusão a que nos propomos, leva-nos 
a usar as nossas habitações para as mais diversas atividades do quotidiano. 
Numa época em que até a espiritualidade está cada vez mais desligada dos 
espaços religiosos milenares, as nossas habitações têm cada vez mais funções 
e programas distintos, exigindo-se dos seus espaços uma capacidade de res-
ponder aos nossos desejos díspares de isolamento ou comunhão.

Em suma, a casa é então, um conjunto de espaços que permitam diferentes 
tipos de apropriação ao longo do dia e da vida. A verdadeira conceção do es-
paço da casa estará na capacidade de sentirmos intimidade com o espaço. Esta 
sentimento de intimidade será a maior valência da arquitetura. Dando con-
tinuidade aos temas de memória e identidade desenvolvidos anteriormente, 
será na intimidade que a nossa relação com a arquitetura atingirá outro nível. 
Mas será então a intimidade um conceito exclusivo das nossas habitações? E, 
por outro lado, será a intimidade, ou a falta dela, capaz de contradizer/contra-
por a arquitetura?

Estamos conscientes de que a construção da intimidade não está ne-
cessariamente vinculada ao espaço privado, e sabemos que não é 
apenas nos espaços individuais onde podemos vislumbrar os espe-
tros do habitar íntimo.69

Na verdade, intimidade e privacidade são, muitas vezes, confundidos ou mal 
utilizados pois, apesar de estarem relacionados, apresentam significados e im-
plicações distintos. O facto de sentirmos intimidade está relacionado com a 
capacidade de um espaço nos ser “familiar”, isto é, uma relação próxima com 
a ideia de conforto, um sentimento de pertença. Desta forma, não é exclusivo 
de um espaço privado, já que um indivíduo pode sentir intimidade num es-
paço tão público como uma praça, desde que sinta que este faz parte de si, da 
sua cultura, da sua identidade. Uma paisagem, por exemplo pode, também, 
ser objeto de intimidade, não dependendo da privacidade para tal. Por outro 
lado, a privacidade, ao exigir uma separação, uma barreira física, uma divi-
são, acaba por tornar mais fácil a relação com a intimidade.

69. SILVA, Ana Sofia – La Intimidad de la Casa, El espácio individual em la arquitectura 
doméstica em el siglo XX. Madrid: Escuela Tecnica Superior de Arquitectura, 2013. p.6 Tese 
de Doutoramento [Consult. 07/10/2020] Disponível em:
http://oa.upm.es/16773/1/ANA_SOFIA_PEREIRA_DA_SILVA_A.pdf

http://oa.upm.es/16773/1/ANA_SOFIA_PEREIRA_DA_SILVA_A.pdf
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[IMG 40] Vista do exterior, Casa Gaspar, Campo Baeza      [IMG 41] Maquete Casa Gaspar

Falar desta ideia de intimidade assemelha-se, em parte, a todos os temas que 
temos vindo a referir no decorrer do trabalho, na sua construção em relação 
com o tempo. A intimidade é, acima de tudo, uma obra no tempo, que se 
relaciona com as memórias, com a nossa vida. A sua conceção passará por 
uma adaptação ao espaço e vice-versa, numa apropriação conjunta. Não será 
imprescindível para vivermos um qualquer espaço ou uma casa, mas será 
necessária para uma verdadeira conceção do habitar.

Para o presente trabalho será mais importante a relação da intimidade com as 
nossas habitações. O facto de estes serem conceitos habitualmente relaciona-
dos com as nossas residências será precisamente porque, as nossas casas são 
construções pessoais e com as quais nos identificamos. Estas são os nossos 
lugares no mundo, espaços onde habitamos com todas as forças. São espaços 
onde unindo intimidade e privacidade conseguimos um encontro com nós 
mesmos, onde os nossos pensamentos e emoções podem viver e multipli-
car-se. Sendo a intimidade uma noção pessoal, o arquiteto não terá um papel 
ativo na sua procura, mas significará isto que o projeto de arquitetura e a inti-
midade estão separados?

A ideia já referida de que a intimidade pode ser alcançada numa grande varie-
dade de espaços leva a que a mesma possa ser encontrada em qualquer casa, 
dependendo de pessoa para pessoa. Trata-se assim, de um processo em que, 
o arquiteto lança uma base, propõe uma possibilidade e, idealmente, deixa 
espaço para a ocupação e transformação do indivíduo. Estas possibilidades 
surgem assim como pistas, como um enunciado que, oferecido pelo arquiteto, 
é depois construído por quem habita os espaços.

De modo a ilustrar os temas de privacidade e intimidade, serão agora expostos 
dois casos em que estas ideias estão presentes e tratam, claramente, os temas 
que tratamos. Em primeiro lugar, a Casa Gaspar (1992) de Alberto Campo 
Baeza que, construindo uma muralha que encerra totalmente os seus limites, 
protege o espaço da casa. Neste projeto, a ideia de invólucro de contenção é 
levada ao extremo, encerrando horizontalmente o espaço, não só fisicamen-
te, mas visualmente, restando apenas uma relação vertical. Alberto Campo 
Baeza refere-se mesmo a este projeto enquanto uma “caixa tectónica”70 que 
refere ser “a arquitetura da casca.” 71 Neste caso, a privacidade da casa está 

70. BAEZA, Alberto Campo – Op. Cit. p.71
71. Ibidem. p.68
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[IMG 42] Casa Farnsworth, Mies Van der Rohe

assegurada, sendo lançada uma base coesa para a procura da intimidade.

O segundo exemplo, mais controverso, é a casa Farnsworth (1945-51) de 
Mies Van der Rohe.72 Neste caso, a “casca” é retirada sendo substituído por 
planos de vidro. A privacidade era conferida por dois elementos: no exterior, 
a enorme quantidade de árvores que envolve a casa, filtra a permeabilidade 
do terreno e no interior, as cortinas possibilitam o encerramento visual da 
casa. Esta obra, uma “perfeição absoluta”73 como refere Álvaro Siza Vieira,74 
é uma das mais importantes obras da história da arquitetura e acaba por ficar 
marcada por acusações judiciais. Juhani Pallasmaa75 afirma que Edith Far-
nsworth não considerava a casa satisfatória, sendo este um dos exemplos que 
o arquiteto utilizou no seu ensaio Identidade, Intimidade e Domicílio (1994) 
para demonstrar a contradição entre casa e lar e a posição dos arquitetos. 76 
De qualquer modo, Kenneth Frampton considera a casa extremamente íntima 
e expõe que Edith Farnsworth apenas deixou a casa quando construíram a 
ponte e a rua mais próximas da obra. 77 Assim percebemos que a razão pela 
qual, pelo menos em último caso, a  cliente deixou a casa foi a sua falta de 
privacidade aquando da construção da nova via pública.

Com esta exposição, ressalta, sobretudo, que, em arquitetura, a privacidade 
pode ser controlada e pensada, pelo menos até certo ponto. A clausura impos-
ta pela Casa Gaspar garante privacidade e, deste modo, um ponto de partida 
para o foco na intimidade. Uma casa centrada nos seus habitantes, voltada 
para dentro. Por outro lado, a Casa Farnsworth demonstra, através de relatos 
no local, a possibilidade de intimidade sem a obrigatoriedade de uma priva-
cidade extrema. 

Deste modo, percebemos que não será possível desenhar a intimidade, pelo 
que resta aos arquitetos pensar espaços onde ela se possa sentir de várias 
formas, seja com a criação de espaços comuns e individuais, que permitam 
desde a reclusão à comunhão a objetos mais técnicos ou funcionais como 

72. Mies Van der Rohe (1886-1969), arquitecto Germano-americano.
73. FRAMPTON, Kenneth – Farnsworth House Dialogue: Álvaro Siza, Kenneth Frampton, 
Wiel Arets. Chicago: IIT Architecture, 2014 [Consult. 07/10/2020] Disponível em https://
vimeo.com/113687184
74. Álvaro Siza Vieira (1933), arquiteto português, formou-se na Escola Superior de Belas-
Artes do Porto em 1955.
75. Juhani Pallasmaa (1936), arquitecto finlandês.
76. PALLASMAA, Juhani – Op. Cit. p.15
77. VIEIRA, Álvaro Siza – Farnsworth House Dialogue. Op. Cit.

https://vimeo.com/113687184
https://vimeo.com/113687184
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[IMG 43] Vill’ Alcina, Sergio Fernandez

um sofá ou uma cama. Desta forma, embora parta da resposta aos desejos 
do cliente, é este que a materializa a partir de si próprio, do seu interior, e na 
relação com o mundo exterior. 
 
As reflexões levadas a cabo demonstram a complexidade dos temas que en-
volvem a noção e a própria construção de uma casa. No entanto, sendo estes 
os nossos espaços no mundo deveriam ser representações de liberdade, in-
fluenciando o quotidiano de uma forma positiva.

Será esta ensinação de liberdade, uma certa leveza no estar, que dis-
tingue uma casa de férias de uma habitação permanente? 78

A antinomia explorada por Maria Manuel Oliveira, refere-se à Vill’ Alcina 
(1971-74) de Sérgio Fernandez (1937), em Caminha. Esta obra integrou o 
lote de projetos conhecidos numa visita de estudo realizada no primeiro ano 
do percurso académico. Entre outras, também a Casa das Marinhas (1954-57) 
de Viana de Lima (1913-91), em Esposende. Obras de inegável importância 
na arquitetura portuguesa, são aqui expostas como exemplos de que toda a 
complexidade que reside em volta da noção de casa, exposta nos textos an-
teriores, parece desvanecer-se quando direcionamos o olhar para as casas de 
férias. Estes espaços de ocupação sazonal são livres, mas será apenas pela 
simplicidade da nossa vida em férias? Não temos horários nem preocupações 
e, desta forma, esquecemos e deixamos de parte alguns aspetos funcionais 
que temos como obrigatórios na velocidade que imprimimos no nosso com-
plexo quotidiano. Apesar do seu caráter funcional distinto é precisamente no 
caráter operante e prático que estes casos transcendem qualquer complicação 
do dia a dia. Todos estes aspetos encontram nestes espaços uma resposta a um 
estilo de vida passageiro e temporário.

A ideia é muito simples: uma casa de férias não é necessariamente 
o que comumente chamamos casa. As casas de férias costumam ter 
um programa distinto, são geralmente mais pequenas, mais práticas 
e simples. 79

Mas então, e no seguimento da questão de Maria Manuel Oliveira, será im-

78. OLIVEIRA, Maria Manuel in FERNANDEZ, Sérgio – Só nós e santa tecla: a casa de 
Caminha de Sérgio Fernandez / Alexandre Alves Costa. Porto: Dafne, 2008
79. MONTEYS, Xavier; FUERTES, Peres – Casa Collage: Un ensayo sobre la arquitetura de 
la casa. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SA, 2001. p.42
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[IMG 44] Casa das Marinhas, Viana de Lima

possível garantir a resposta a um quotidiano tão complexo e dependente com 
uma casa simples? Será que uma habitação simples é descomprometida dos 
seus habitantes? Se assim for, nunca iremos habitar no nosso quotidiano uma 
casa verdadeiramente livre?

Liberdade não será sinónimo de descomprometimento, bem como um dese-
nho simples, não será reflexo de um projeto simplista. A verdadeira noção de 
liberdade será a que, conseguindo responder às necessidades do quotidiano, 
seja capaz de alterar o estilo de vida dos seus habitantes, acalmando-o, numa 
fase em que sobra cada vez menos tempo para vivermos as nossas casas.

Este impedimento não deve, no entanto, ser inultrapassável. Para além da 
nossa disposição claramente diferente em período de férias devemos tentar 
que a arquitetura nos proporcione a mesma liberdade no nosso quotidiano, 
nas nossas casas. Não se trata apenas de uma questão programática, mas de 
uma sobriedade espacial, uma atenção redobrada ao que é essencial e, por 
outro lado, um descartar do não essencial, questionando a excessiva hierar-
quização com que pensamos as nossas casas do quotidiano, funcionalizadas 
e comprometidas com usos muito determinados, condição que poderá fragili-
zar, logo à partida, a sua condição de liberdade. 

A verdade é que a construção de uma casa comporta uma particular relação 
com a distribuição funcional dos espaços. Cada vez mais, as casas são pen-
sadas por funções e programas (salas, cozinhas, quartos) e não pelos espaços 
em si. Sendo este um conjunto de espaços que queremos livres e capazes de 
receber necessidades díspares de comunhão e reclusão já referidas, esta pré-
-disposição programática acaba muitas vezes por restringir certas qualidades 
espaciais a uma única e específica função, acontecimento que limita a liber-
dade da casa.

Juhani Pallasmaa, no seu ensaio Identidade, intimidade e domicílio (1994) 
divide a arquitetura em dois tipos: a que estimula e a que reprime.

Na minha opinião, a arquitetura pode tanto tolerar e estimular a per-
sonalização quanto reprimi-la. Podemos distinguir entre uma arqui-
tetura que acomoda e uma arquitetura que rejeita. A primeira favo-
rece a reconciliação, a segunda tenta impor uma ordem arrogante, 
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[IMG 45] Casa das Marinhas, Viana de Lima

divisível e intocável.80 

A ideia de liberdade que tentamos no presente trabalho encontrar, prende-se 
intrinsecamente com a separação proposta pelo Autor, não tanto numa relação 
com a construção do lar, que como já vimos será um trabalho no tempo e feito 
por parte dos habitantes, mas antes com a construção dos espaços das dife-
rentes dinâmicas e possibilidades de vida que estes podem criar. Esta obri-
gatoriedade de viver um espaço pela sua função reprime e diminui as nossas 
possibilidades de intimidade na casa que, como vimos antes, deveria ser um 
conjunto de espaços que estimulam o habitar.

Os utilizadores têm valores e necessidades diferentes. É impossível 
encontrar uma solução adequada para todos. Uma casa é algo pes-
soal e deve adaptar-se ao utilizador. As pessoas gostam de compar-
tilhar o mesmo tipo de moradia e de se conformar a certos estilos de 
vida. Mas dentro desse contexto comum, elas querem identificar-se 
como diferentes dos seus vizinhos. As necessidades funcionais das 
famílias também diferem. As preferências individuais são muito im-
portantes e só podem ser atendidas individualmente. 81

A casa enquanto reflexo de uma identidade e de uma vida própria é uma ideia 
cada vez mais difusa dada a contínua insistência em determinadas tipologias 
funcionais predeterminadas. Na segunda metade do século XX, principalmen-
te após a segunda guerra mundial, a necessidade de regressar a questões mais 
relacionadas e preocupadas com os habitantes acabam por merecer a atenção 
de vários arquitetos e de outras disciplinas. John Habraken, por exempo, aler-
tou para este acontecimento e dedicou grande parte do seu estudo a esta pro-
blemática, enquanto crítico da construção de habitação em massa no período 
do pós-guerra. Contra a imposição espacial desligada de propósitos pessoais, 
procurava formas de demonstrar que a industrialização da arquitetura não 
tinha que insistir na multiplicação de um mesmo módulo, mas antes uma pos-
sibilidade de garantir aos habitantes a liberdade de construírem a sua própria 
casa no tempo. Esta preocupação deve-se essencialmente com as ideias que 
temos vindo a desenvolver da casa enquanto reflexo da identidade e espaço 
de intimidade, bem como a necessidade de liberdade de construção do espa-

80. PALLASMAA, Juhani – Op. Cit. p.36
81. HABRAKEN, John - The Uses of Levels; UNESCO Regional Seminar on Shelter for the 
Homeless Seoul 1988. [s.l.]: Open House International, 2002. [Consult.29/09/2020]. Dispo-
nível em https://www.habraken.com/html/downloads/the_uses_of_levels.pdf 

https://www.habraken.com/html/downloads/the_uses_of_levels.pdf
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[IMG 46] Esherick House, Louis Kahn (distribuição espaços servidos e servidores)

ço, algo que é posto em causa pela homogeneização do espaço da habitação 
onde continuam a ser propostas funções e objetos finitos, sem possibilidade 
de alteração e adaptação por parte dos utilizadores.

Sociologicamente, a relação entre os habitantes tornou-se mais aber-
ta. O desaparecimento do serviço doméstico ou o seu entendimento 
como mais um membro da família, fez com que se abrissem novas 
áreas no espaço de habitação. A relação entre os membros da família 
mudou muito, aumentando a confiança em detrimento da hierarquia. 
E também a relação com elementos do exterior, uma vez que já não 
existem áreas fechadas no espaço da casa. Tudo isto conduz, em 
definitivo, a uma redução da privacidade e a uma maior abertura, 
também do espaço. 82

Com efeito, assistimos, atualmente, a uma progressiva união dos espaços so-
ciais de uma habitação onde zona de estar, zona de refeição e cozinha parti-
lham um único espaço. A junção de funções num único espaço homogéneo 
leva a uma perda de singularidades características de cada um. Não significa 
isto que a cozinha tenha que voltar a ser um espaço servidor83, fechado, es-
condido e separado das áreas comuns, mas antes que as relações e dinâmicas 
entre espaços devem ser pensadas de forma a possibilitar diferentes atmosfe-
ras. Quebrar esta homogeneização do espaço social das habitações, pode sig-
nificar um reencontro com certas dinâmicas, invertendo a crescente reclusão 
que se sente cada vez mais por parte de todos os elementos da família.

Por seu lado, o quarto está a tornar-se um espaço de crescente clausura e re-
colhimento num mundo cada vez mais virtualmente exposto. Estes são agora 
áreas de descanso, de trabalho, de recreio. Este é o único espaço onde os 
habitantes sentem intimidade ao contrário da restante habitação que assume 
uma operação quase mecânica. Com um único espaço social, os quartos são 
os únicos espaços da casa que conseguem proporcionar um caráter distinto, 
existindo apenas dois níveis de privacidade e intimidade. Este fator compro-
mete a liberdade da casa ao reduzir a verdadeira experiência do habitar a um 

82. BAEZA, Alberto Campo – Op. Cit. p.61
83. Noção de espaços servidos e servidores de Louis Kahn (1901-74). O Arquitecto dividia as 
funções da casa em duas categorias. Por um lado, os espaços funcionais que servem de apoio 
ao quotidiano, áreas com mais necessidade de infraestruturas e ocupadas por breves momen-
tos, ou apenas por funcionários (cozinhas ou casas-de-banho). Por outro lado, os espaços 
servidos serão os que restam e são destinados a acolher os habitantes ou visitas (salas ou 
quartos).
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[IMG 47] Esquema de repartição realizado a partir dos textos de Gaston Bachelard

dos espaços.

A ideia que importa ressaltar, é que ocupamos tendencialmente espaços que 
não apresentam as qualidades necessárias para uma verdadeira conceção do 
habitar, verdadeiramente enraizada e promotora de casas que sejam reflexo de 
desejos pessoais e agregadoras de toda a bagagem mental que transportamos 
a todo o momento. Os aspetos funcionais estão habitualmente relacionados 
com o programa e este, apesar de diferir de acordo com o cliente, não diverge 
muito de uma norma vigente e regular, de um modo generalizado de habitar. 

Gaston Bachelard refere em ‘A poética do espaço’84 a polaridade de uma casa 
vertical e as diferentes qualidades relacionadas com cada espaço. Mais do 
que uma distribuição de funções, refere relações espaciais relacionadas com 
questões emocionais ou até espirituais das diferentes necessidades sensitivas 
de que extraímos de cada espaço. Uma cave, como símbolo de introspeção, 
um espaço de reclusão muito ligado a nós próprios; antagonicamente, o sótão 
enquanto espaço de abertura, de pensamento livre, das memórias boas; como 
união de todos os espaços e, como tal, imprescindível, a escada. Importa para 
este trabalho retirar deste pensamento esta capacidade de a casa receber dife-
rentes sensações, e permitir comportamentos distintos em cada um dos seus 
diferentes espaços. Todos juntos e relacionando-se formam o que seria uma 
habitação ideal. Nenhum deles o seria individualmente, nenhum conseguiria 
ter em si todas as qualidades, juntos formam um conjunto de atmosferas ca-
pazes de receber, transmitir, ocultar e potenciar modos de vida. Em suma, um 
conjunto de espaços capaz de construir e dar resposta a um futuro para e dos 
seus habitantes.

Entendemos já que a noção de casa ultrapassa qualquer questão funcional, 
pois habitamos estes espaços com toda a nossa personalidade. Contudo, e tal-
vez por o programa da casa ser algo que temos como tão pessoal e próximo, 
não nos conseguimos desprender de um pensamento funcional dos diferentes 
espaços. Como refere Álvaro Siza: 

Construir uma casa envolve necessariamente uma atenção especial 
aos aspetos funcionais. Só se consegue ter liberdade, só se conse-
gue enfrentar uma situação maior quando a função estiver realmente 

84. BACHELARD, Gaston – A poética do Espaço. 1ed. 1957. São Paulo: Martins Fontes, 
1989. 
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[IMG 48] Um espaço para dormir. Alcova Vill’ Alcina, Sergio Fernandez

resolvida. (...) Paradoxalmente, se se conseguir resolver os aspetos 
funcionais muito bem, pode-se depois atingir a base necessária para 
a liberdade.85

Este processo retrata, acima de tudo, uma equação simultaneamente técnica e 
artística, que transcende a resolução de problemas racionais e, por outro lado, 
não é apenas um gesto de genialidade, inspiração, imaginação ou sensibilida-
de. Ainda assim, e concordando que a função preenche o espaço e permite a 
liberdade, esta não deve estar na base da criação do espaço. É óbvio que um 
quarto e um auditório não serão a mesma coisa, mas não será a possibilidade 
de espaços sem função a melhor base para a liberdade? Ou seja, ainda que as 
questões de uso não sejam negligenciadas, pensar os atributos e qualidades 
espaciais, transcendendo os requisitos funcionais, não será a melhor forma de 
alcançar a suprema função da Arquitetura?

Talvez seja mesmo por todos termos uma ideia pessoal de o que é uma casa 
que, tornamos este lugar tão especial, numa operação quase mecânica. Dei-
xamos que a economia de espaço e a racionalização que lhe está associada, 
tomasse conta da ocupação das nossas habitações. Não deveria ser o contrá-
rio? A arquitetura abrir caminho para a função? Desenhar espaços com escala, 
forma e luz, que permitam depois diferentes apropriações?

Os espaços são antes de mais espaços, e depois funcionalizam-se. 
A arquitetura moderna tornou-se obcecada com a ideia de que cada 
função dava razão de desenhar um espaço de uma maneira particu-
lar. Eu suspeito disso.
Estou muito interessado na ideia de uma funcionalidade neutrali-
zada. Podem-se fazer bons espaços, e depois esse espaço pode ser 
uma cozinha, pode ser uma casa de banho, pode ser um quarto, não 
é realmente importante... mas porque falamos disso? Por causa da 
normalidade.86

Revemo-nos nesta ideia de David Chipperfield, de desenhar espaços que 
depois podem ser ocupados por diferentes funções, como modo de atingir 
a intensidade em Arquitetura. Em reforço dessa ideia, fazemos a defesa da 
opinião de Manuel Aires Mateus, quando classifica a casa enquanto último 

85. VIEIRA, Álvaro Siza – El sentido de las cosas. Madrid: El Croquis, 2008. p.47
86. CHIPPERFIELD, David – Conciliación de contrarios. Madrid: El Croquis, 2010. p.21
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[IMG 49] Uma base de crescimento. Casa em Melides, Aires Mateus

bastião que resiste à transformação. Isto é, as nossas habitações, rígidas e 
funcionalizadas, resistem e impedem a atualização quando necessário. Esta 
incapacidade de reinvenção impede a casa contemporânea de se atualizar e 
dar continuidade ao seu percurso no mundo, servindo outros utilizadores, tal 
como acontece com outros edifícios ao longo da história. Ainda que de escala 
diferente, Manuel Aires Mateus exemplifica esta ideia, ao referir que a boa 
arquitetura será a que apresenta capacidade de reinvenção: “o melhor con-
vento depois tornava-se a melhor instalação militar, depois o melhor hospital, 
depois a melhor reitoria...”87 Num dos projetos para um habitação do atelier 
Aires Mateus, da dupla Manuel (1963) e Francisco Aires Mateus (1964), a 
Casa em Melides (2013-), esses temas são enunciados. Neste caso, a ideia 
parte da criação de possibilidades mais do que uma imposição de uma forma 
de viver definindo uma regra “modular” que desenha um início com variadas 
possibilidades de crescimento e apropriação no Futuro. Assim, e apesar da 
característica relação de proximidade de uma habitação unifamiliar e o seu 
cliente, os Arquitetos acrescentam liberdade a essa apropriação e, consequen-
temente, a possíveis posteriores modos de vida.

Ainda que o exemplo possa encaminhar para tal, não se trata apenas de uma 
questão de escala e aumento de área, mas antes da incapacidade de muitas 
das casas atuais se transformarem numa outra casa. Desta forma, também não 
se procura neste trabalho a necessidade de pensar num programa diferente 
para o futuro, como o exemplo dado por  Bijoy Jan ao construir uma casa 
pensando que se poderá vir a transformar numa escola,88 mas antes de uma 
consciência geral de que os habitantes da casa estarão no mundo muito menos 
tempo do que o próprio edifício, e que este último deverá ter a capacidade de 
receber novas vidas, diferentes das nossas.

Portanto, quando construímos, vamos pensar que construímos para 
sempre. Que não seja para prazer presente, nem apenas para o uso 
presente; 89

Ainda que a ideia de perenidade exposta na premissa de construir para sem-

87. MATEUS, Manuel Aires – Conversa 05 Ideias de Intimidade, Gonçalo Byrne, Manuel 
Aires Mateus. Lisboa: Note Galeria de Arquitetura, 2019 [Consult. 07/10/2020] Disponível 
em https://www.youtube.com/watch?v=lIn175qBB1s&t=6103s
88. JAIN, Bijoy – Portugal-India, Faraway so close. Nova Deli: Instituto Camões 
Nova Deli, 2020; [Consult. 07/10/2020] Disponível em https://www.youtube.com/
watch?v=CC2-bfXM4Ak
89. RUSKIN, John – The seven lamps of architecture. New York: John Wiley, 1849; p. 154

https://www.youtube.com/watch?v=lIn175qBB1s&t=6103s
https://www.youtube.com/watch?v=CC2-bfXM4Ak
https://www.youtube.com/watch?v=CC2-bfXM4Ak
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[IMG 50] Uma base de transformação, Spijkerwartier housing, Atelier Kempe Thill

pre, tal como exposta por John Ruskin, tenha pertinência, afastamo-nos do 
Autor, por completo, no modo como idealizamos a sua concretização. Procu-
ramos inverter a condição de “casa sacralizada”, na qual os novos habitantes 
se devem adequar ao espaço, sem lhe fazer qualquer alteração. A verdadeira 
liberdade será atingida com a possibilidade de transformação, em que a casa 
permite adaptações numa metamorfose que beneficie novos usos.

Como exemplo desta noção de projetar bases para vários futuros, expomos o 
projeto do Atelier Kempe Thill de André Kempe (1968) e Oliver Thill (1971) 
na cidade de Arnhem na Holanda. Neste projeto de habitação em banda a 
estratégia passa pela divisão dos lotes destinados a cada habitação em cinco 
partes, excetuando a parcela de jardim privado de cada uma. Através desta 
divisão conseguem garantir distintos fins para um mesmo projeto. Definindo 
claramente os limites de cada casa, permitem e promovem a flexibilidade de 
transformação de cada habitante, podendo decidir se pretendem/necessitam 
de mais um quarto, uma zona de estar ou de trabalho, se preferem uma área 
de chegada mais ou menos encerrada, bem como a própria dimensão dos 
espaços. Conseguem, deste modo, ajudar na identificação e intimidade de 
cada habitante através da fácil adaptação dos espaços a diferentes famílias ou 
estilos de vida, garantindo não só a liberdade de quem os habita, mas também 
de quem as possa ocupar e transformar no futuro.

Sintetizando, entende-se a casa enquanto conjunto de espaços que devem 
permitir e potenciar a liberdade dos seus habitantes -mais do que a procura 
do arquiteto pela sua própria liberdade, quando essa liberdade significa uma 
expressão vã de estilo ou protagonismo e não a liberdade da própria obra.90 
A Arquitetura adquirirá, assim, o papel de permitir diferentes possibilidades 
de vida. 

90. “Liberdade. Espaço livre que se concretiza em espaços de geometria simples e elementar. 
Reconhecíveis, sem voltas nem reviravoltas. Que tornam possível qualquer tipo de vida. 
Quando um arquiteto esbanja a sua liberdade num espaço, ele expressa o seu capricho e 
limita a liberdade do futuro utilizador. Quando renuncia à sua ‘expressão’, torna essa liberda-
de alheia possível. “ BAEZA, Alberto Campo – Op. Cit p.63
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Há escritores que passam a vida a escrever sempre o mesmo livro, 
lembra Souto Moura. Há escritores que consideram que todos os 
seus livros são autobiográficos. Há arquitetos que passam a vida a 
desenhar sempre a mesma casa. Há arquitetos que passam toda a 
vida à espera do mesmo cliente: ele próprio.

Há 14 anos, desde o ‘meu’ primeiro projeto que continuo sempre a 
desenhar a mesma casa, como se de uma obsessão se tratasse.

Embora sempre iguais, as casas são diferentes, porque os sítios e as 
pessoas assim merecem. Começo sempre por projetar a mesma casa, 
para a mesma pessoa, embora com vários pseudónimos, e se possí-
vel, como diz Aldo Rossi, ‘sem jamais me distrair com pessoas ou 
coisas que considero inúteis, considerando que o progresso na arte 
e na ciência dependem desta continuidade e firmeza, as únicas que 
permitem a mudança.91

MEMÓRIAS 
DE UMA CASA

Após o estudo e reflexão acerca do espaço da casa, e antes de passarmos à 
terceira e última parte do trabalho, importa agora, num pequeno texto pessoal, 
expor um conjunto de memórias pessoais a ser ou não utilizados no projeto. 
Entendemos, no decorrer deste trabalho, que a casa é, então, um espaço que 
está dentro de nós. A nossa ideia de casa não será obrigatoriamente o conjunto 
de espaços que habitamos num certo momento, mas antes um conjunto de 
memórias e de sonhos. 

Atendendo às palavras de Eduardo Souto de Moura torna-se complicado es-
clarecer ou diferenciar o que separa uma casa ideal de qualquer outra. Diz-nos 
que começa sempre por desenhar a mesma casa para a mesma pessoa: ele 
mesmo. Neste sentido penso que qualquer arquiteto deixa algo de si em cada 
projeto que faz, mais ainda no caso de uma habitação. Neste caso em concre-
to, do projeto desta prova, o cliente sou eu. Trata-se, assim, de uma habitação 
para mim, no lugar em que cresci e que responda a um futuro em aberto. 
Desta forma, serão as minhas memórias, os meus sonhos, a minha ideia de 
casa enquanto habitante que construirão esta casa no futuro que, em conjunto 
com os mesmo sentimentos enquanto estudante de arquitetura, desenharão 
os espaços a ser ocupados. Apesar desta relação cliente-arquiteto se realizar 
na primeira pessoa, terá que existir, em certos momentos, um distanciamento 
de um ou outro, um esquecimento voluntário e momentâneo em busca de um 
bem maior. Um esquecimento que trará liberdade e fundamento para a capa-
cidade experimental do projeto.92

A grande proximidade a este lugar faz com que desde sempre aqui tenha 
encontrado a minha casa. Esta é ocupada por mais do que aqueles que aqui 
pernoitam. Como referi no texto pessoal do primeiro capítulo esta casa foi, 
desde sempre, um espaço de convívio de família e amigos. Dos quatro que 
realmente formam esta casa eu fui o último a chegar, ainda bem a tempo de 
fazer parte e criar muitas memórias. Desde sempre, fui habituado à proxi-
midade e convívio com a família e, por isso, considero a casa ao lado, tios e 

91. Souto de Moura e Aldo Rossi cit. in José Miguel Rodrigues; O Mundo Ordenado e Aces-
sível das Formas em Arquitetura, Tradição Clássica e Movimento Moderno na Arquitetura 
Portuguesa: dois exemplos; Porto: Edições Afrontamento; 2013; p. 321
92. “E o projeto, qualquer um, demonstrará a relação entre o saber adquirido e a vontade 
de presciência inerente à experimentação. O arquiteto assume-se como um mediador de 
imagens, entre passado e futuro, reservando para o projeto a contemporaneidade possível. O 
resto, se correr bem, fará parte da história.” – MOURA, Eduardo Souto de – Atlas de parede, 
imagens de método/Philip Ursprung, Diogo Seixas Lopes, Pedro Bandeira: trad. John Brad-
ford, André Tavares. fot. Arménio Teixeira. Porto: Dafne, 2011. p.21
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[IMG 51] Parede, Casa 2020

primos, uma extensão da minha própria casa. Os espaços foram, ao longo dos 
anos, sendo adaptados às vontades dos meus pais, fazendo com que o edifício 
se moldasse também aos seus habitantes. As memórias que guardo com mais 
vivacidade são das muitas vezes em que a casa esteve cheia com a cozinha 
sempre como local de convívio, de horas a preparar as refeições em família, 
todos a ajudar com o que sabem. Deste modo, o amplo espaço social torna-se 
mais confortável com dez pessoas do que com quatro.

Durante a semana, em dias de escola, as tardes eram passadas um pouco por 
todos os espaços: garagem, sala, quarto... Com o passar do tempo começo 
a viver mais o jardim, que também ele foi crescendo e sendo moldado aos 
gostos dos proprietários, apropriando-se dos terrenos vizinhos pertencentes 
à família. A proximidade ao rio conferiu, desde sempre, uma trilha sonora 
característica a esta casa. A sonoridade muda durante o ano dependendo da 
quantidade de água transportada pelo mesmo e apenas é interrompida pelo 
chilrear das muitas aves que por aqui têm o seu ninho.

A casa implanta-se no vale do lugar que apresentamos na presente dissertação 
e as noites de verão, habitualmente frescas, contrastam com as altas tempe-
raturas à luz do dia. No inverno, a diferença de temperatura é semelhante e 
acender a lareira torna-se imprescindível na busca de um conforto extra que 
se opõe ao exterior, escuro e desprotegido. Para mim, a lareira foi sempre 
mais do que um objeto de calor, um objeto de companhia que transporta uma 
relação visual e sonora maior do que a sua capacidade de aquecer aquele 
grande e amplo espaço comum. 

A certa altura esta casa deixou de ser, para mim, de estadia permanente. A 
mudança de local de estudo com 16 anos fez com que parte da adolescência 
ocorresse noutro lugar. Durante todos estes anos, qualquer fim de semana, 
festa de aniversário ou feriado eram uma oportunidade para voltar a casa. 
Ainda assim, e penso que seja normal, fui sentido um lento, mas crescen-
te, desprender dos espaços desta casa, e vice-versa. Paulatinamente, as duas 
noites dos fins de semana passaram a uma de tal maneira que, em tempo de 
férias, existia sempre um certo desconforto e cansaço associado a viver esta 
casa. Esta contradição não deixa de ser interessante pois, como vimos ante-
riormente, as casas de férias deveriam ser espaços associados a uma certa 
liberdade e tranquilidade. Talvez pela sua mudança de condição, acaba por 
ser vista como um renegar de uma casa permanente para uma de férias, e não 
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[IMG 52] Planta, Casa 2020

como algo positivo, o que influenciou fortemente a minha experiência, cada 
vez mais desligada.

No início do ano de 2020, vejo-me obrigado a regressar a casa, pouco antes 
de ser forçado a uma quarentena. O sentimento dividia-se entre um misto de 
curiosidade e preocupação. Será esta casa capaz de me receber de volta? Serei 
eu capaz de voltar a tornar este espaço a minha casa?

O facto de estar sozinho durante o dia fez com que o processo de adaptação 
fosse mais fácil. As pausas de trabalho são ocupadas com deambulações pela 
casa ou passeios pelo jardim. Começo a confirmar a já sabida seletividade 
das minhas memórias. Obviamente, a casa não pode estar sempre em festa e 
durante os dias da semana só se ouve o rio e a imensidão de aves que por cá 
andam. Qualquer janela aberta desta casa tem a mais tranquila trilha sonora, 
sempre em repeat, e sem nunca cansar. 

A falta de espaço para mim no escritório e a abertura total dos espaços co-
muns do rés do chão fazem com que o único sítio sossegado onde posso traba-
lhar seja o meu quarto. Nesta condição de privilégio, numa casa em que cada 
filho tem o seu quarto, o meu acaba por transcender a sua função com esta 
atualização de programa. A forçada adaptação de um espaço da casa tem em 
mim durante algum tempo um sentimento de rejeição. Começo, aos poucos, 
a perceber que esta casa dificilmente conseguirá responder às minhas neces-
sidades. A pronta resposta do quarto ao meu problema mostra-se insuficiente, 
pois passo a viver um quarto dentro de um conjunto de espaços a que insisto 
em chamar casa. 

Aos fins de semana, e com o regresso de uma nova normalidade, voltamos a 
reunir a família. Estes momentos de descompressão, intercalados com pas-
seios em conjunto pelas diversas paisagens que os rios em volta nos propor-
cionam, fazem com que as memórias felizes do passado voltem a ser estimu-
ladas.

A incapacidade de me relacionar verdadeiramente com estes espaços confir-
mam a possível inexistencia de tradução física da noção de casa. No entanto, 
ajudam no processo de imaginar como seria, então, uma possível representa-
ção real dessa “minha casa” na atualidade. Um espaço onde a possibilidade 
de convívio é essencial, mas a necessidade de momentos de reclusão é per-
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[IMG 53] Piscina, Casa, 2020

manente e onde as memórias possam ter continuidade, transformando-se e 
evoluindo.

Procuramos neste capítulo interpretar e perceber de que forma o arquiteto 
pode intervir na construção de uma casa e alguns temas a ela associados. 
A motivação pessoal enuncia esses mesmos temas, alguns já analisados no 
primeiro capítulo. Assim, na procura pelo esclarecimento de o que é, então, 
a casa e o espaço de intimidade, entendemos que, apesar da clara diferença 
entre “estar” e “visitar”, a transversalidade da intimidade conduz a imensas 
possibilidades de sentir proximidade e identificação com espaços, paisagens 
e objetos. São, acima de tudo, noções ou sentimentos que transportam memó-
rias seletivas de espaços ou momentos do passado, nem sempre representa-
dos ou representáveis fisicamente. Assim, Casa e Intimidade são objetos de 
identificação pessoal e de construção no tempo, por parte dos habitantes, no 
qual o arquiteto tem o importante papel de enunciar possibilidades para que 
possam ter lugar.

O interesse estará precisamente em permitir que a intimidade possa acontecer 
mais do que estar propriamente a tentar prevê-la. Aliás, a liberdade conferida 
aos habitantes poderá ser também um dos meios para que a intimidade possa 
acontecer. Ao contrário da privacidade que, por outro lado, pode ser pensada 
de antemão, através das qualidades espaciais do projeto ou até de elementos 
físicos que permitam diferentes níveis de transparências.

Ao procurar espaços que transmitam diferentes possibilidades de identifica-
ção e vivência, a arquitetura pode criar sobretudo hierarquias e não só função. 
Isto é, a proposta de espaços ricos e variados pode ser por si só promotora 
de liberdade e potenciadora de um habitar próprio, pessoal e único, através 
da complexidade de múltiplas possibilidades de apropriação a diferentes at-
mosferas dentro de uma habitação, ligando arquitetura aos seus habitantes, ao 
lugar, à identidade e às memórias. Em suma, cabe à arquitetura projetar con-
juntos de espaços distintos que, possibilitando o habitar, transcendam a noção 
de tempo a toda a hora, seja pelas memórias que evoca, seja pela imaginação 
que provoca, num constante sentimento de liberdade, relacionado, conectado 
e real.





111

capítulo III
transformação

Este capítulo dedica-se à apresentação da parte prática do trabalho. Esta di-
visão resulta da necessidade de organização da informação pois, como foi 
exposto antes, o projeto foi a premissa para este trabalho e foi desenvolvido 
ao longo do percurso. Deste modo, é apresentado neste terceiro capítulo como 
um corolário de todas as reflexões desenvolvidas até aqui por ele suscitadas. 
Para a total compreensão dos temas tratados e das opções seguidas, neste 
capítulo, é ainda necessário expor um conjunto de ideias suplementares, fun-
damentais para o “guião do projeto”, tendo por base autores essenciais para 
o desenvolvimento da proposta. Estes são apresentados, ao longo do texto, 
pelas suas ideias e propostas de Arquitetura, assim como pela sua capacidade 
de ação frente ao problema em questão: a intervenção em ruínas. Para tal, 
numa primeira fase, identificamos arquitetos e exaltamos as suas perspetivas 
críticas de forma a conjugar uma noção geral do tema, antes de partirmos para 
a análise de casos mais concretos. Em seguida, são analisadas propostas de 
arquitetura onde os autores materializam as suas ideias. Na verdade, convo-
camo-los pela sua capacidade de informar um pensamento mais consciente e 
deliberado sobre os temas de trabalho com que nos confrontamos. Entendê-
-los – através da clarificação do pensamento a que as suas obras dão forma – 
é, em sim mesmo, descodificar os argumentos que seguimos para o resultado 
que se se exporá.

Sabemos que, todos os projetos que atuam sobre uma preexistência, seja ela 
mais ou menos construída, mesmo quando se trata de intervenções, em ruí-
nas, têm um caráter único. É uma evidência que resulta da própria natureza da 
intervenção: os dados de partida, dotados de existência concreta, tangível, de 
forma e de caráter, condicionam fortemente a resposta possível.

Percebemos, no primeiro, capítulo que as ruínas são importantes veículos de 
memória e artefactos físicos da passagem do tempo. Neste sentido e na lógica 
do que se afirmou acima, pretende-se agora, numa breve exposição, entender 
que limites se revelam, a partir da necessidade de intervenção,  à sua conti-
nuidade enquanto objetos que transportam história, memória e conhecimento, 
sem deixarem de assegurar respostas a necessidades do presente.

Sempre que recupero um edifício acabo com um sentimento de in-
satisfação porque sei que algo se perdeu no decorrer da operação. 
Quando temos uma parede onde temos que mudar uma pedra ou 
outra coisa para a consolidar, sabemos que a nova pedra nunca terá a 
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[IMG 54] Ruína Neues Museum, Berlim

mesma densidade das que resistiram à passagem do tempo, história 
e eventos. Num sentido imediato existe algo de desapontante num 
edifício recuperado. Falta-lhe tudo o que apenas o tempo consegue 
atingir, e o que nós não conseguimos reproduzir, apesar de toda a 
tecnologia em mãos. Há um certo desencanto envolvido na recupe-
ração de um edifício, porque quando ele é revivido, perde-se sempre 
alguma coisa, algo desaparece, quer queiramos ou não.93

Esta visão de Álvaro Siza alerta-nos para a dificuldade e complexidade de in-
tervir em edifícios preexistentes: ao reconstruir estamos a manipular e trans-
formar o seu caráter, por muito pequena que possa ser a transformação. Nas 
intervenções em ruínas, este acontecimento acaba por ser ainda mais forte, 
pois ao mexer, ao manipular, ao consertar, vamos acabar por retirar o que nos 
chamou a atenção em primeiro lugar, isto é, a plasticidade do próprio estado 
de ruína, o seu aspeto rude e duro, a sua expressividade e capacidade de nos 
“tocar” com as suas pesadas marcas de tempo.

As ruínas são “material disponível, aberto, manipulável, tal como o edifício o 
foi durante a história”94 e este reaproveitamento faz parte do desenvolvimento 
da sociedade e da sua cultura, atualizando a história com novas tradições e 
relacionando-as. Dificilmente, um simples restabelecimento/reconstrução do 
espaço existente será capaz de responder às necessidades atuais, e por isso, 
a plasticidade e liberdade das ruínas confere a estas intervenções um caráter 
tão particular.

Em primeiro lugar, importa perceber a estrutura em que vamos intervir, qual 
o seu significado na paisagem, sendo ela ou não objeto de uma memória co-
letiva. A sua importância, enquanto memória de uma cultura não deve, ainda 
assim, ser limitadora do desenvolvimento da proposta de alteração. A perma-
nência e a transformação poderão coexistir e serão as necessidades do presen-
te que, em grande parte, ditarão qual delas se afirmará em maior medida. Isto, 
parece significar que não devemos sacrificar a qualidade de um espaço ne-
cessário ao presente, à recusa de demolição parcial ou até mesmo integral de 
uma estrutura obsoleta. Mas se tal parece ser verdade, o modo como se pode 
ou deve considerar a memória surge como outro dos dados em confronto. Não 

93. VIEIRA, Álvaro Siza – El sentido de las cosas. Madrid: El Croquis, 2008. p. 25
94. BATTISTA, Nicola Di – A lição do Passado in CANNATÀ, Michele; FERNANDES, 
Fátima – Construir no Tempo, Souto Moura, Rafael Moneo, Giorgio Grassi. Lisboa: Estar, 
1999. p.11
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se deve esquecer que será sempre importante garantir a resolução dos proble-
mas atuais no confronto e equilíbrio entre a tradição e os novos elementos 
contemporâneos. O objetivo não será o de uma ação que se sobreponha ao 
passado, ou tente fazê-lo, mas que, com ele viva em comunhão, numa síntese 
integradora, embora de renovação.

Os exemplos escolhidos para o melhor entendimento do tema, assim como 
para enfatizar a consistência da arquitetura que formularmos, não serão os 
únicos que abordam este tema. Contudo, selecionámo-los em busca de um re-
conhecimento de diferentes significados que as intervenções podem assumir, 
procurando, pelos problemas que enunciam enquanto exemplos de programas 
e contextos distintos, expor diferentes interpretações das preexistências. O 
primeiro exemplo, é escolhido pela complexidade que um projeto pode com-
portar, sem com isso, comprometer a qualidade e a simplicidade da resposta. 
Demonstra, sobretudo, as problemáticas de intervir numa preexistência que 
transporta consigo as memórias de uma sociedade no tempo, questionando 
a tomada de uma única posição perante a necessidade de intervir (restaurar, 
reabilitar, reconstruir ou reinterpretar, por exemplo). A escolha do segundo 
exemplo, Eduardo Souto de Moura, exemplificado com algumas das suas 
obras, prende-se com uma aproximação mais direta ao nosso caso de estudo, 
por uma maior relação com um meio “natural” sem com isso deixar de re-
presentar, também, um artefacto de tempo. Os exemplos escolhidos servem, 
sobretudo, para uma exposição acerca da importância da relação entre novo 
e preexistente, demonstrando a diversidade que pode existir numa mesma 
resposta, dependendo da preexistência que se quer atualizar, do seu papel na 
paisagem ou na sociedade, enquanto objeto de memória presente no quotidia-
no da população. 

O Neues Museum, em Berlim, construído entre 1841 e 1859 por Friedrich 
August Stuler95 eleva esta relação entre novo e preexistente a um patamar úni-
co de complexidade. O museu é destruído durante a Segunda Guerra Mundial 
e fica em ruína até à intervenção de David Chipperfield, que se iniciaria em 
1997, no ano em que, o Arquiteto vence o concurso internacional para a sua 
reconstrução. Este refere que, o diálogo foi o fator mais importante da pro-
posta de intervenção, de modo a conseguir uma relação de continuidade da 

95. Friedrich August Stuler (1800-1865), arquiteto alemão, nasceu em Muhlhausen. Em 
1818 inicia o percurso em Arquitetura na Academy of Art and Architecture em Berlim onde 
foi aluno de Schinkel.

[IMG 55] Reconstrução do volume, Neues Museum, David Chipperfield
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importância das memórias que a ruína, na sua condição, transporta.

(...) e esse diálogo não é apenas com o edifício que encontramos, 
porque o que encontramos foi um extraordinário amontoamento.
Estávamos no meio de algo que tinha uma presença e significado 
extraordinariamente físicos. Não só um significado do que foi ori-
ginalmente, mas o que os eventos do século XX lhe fizeram. Para 
procedermos com significado necessitamos de dialogar com as di-
ferentes áreas de trabalho do Estado, enquanto clientes, mas, mais 
importante, com a opinião pública, com as emoções. 96

A importância do edifício no quotidiano da população leva a que o exercício 
multidisciplinar e de grandes imposições e restrições legislativas procurasse 
responder não só às necessidades contemporâneas, mas também às emoções 
condensadas na ruína que, depois de mais de 60 anos ao abandono, é vista 
pela sociedade como representação física dos episódios passados com pesada 
carga simbólica.

A complexidade da obra deve-se, também, ao diferente estado de degrada-
ção dos diferentes espaços do museu, que obrigam a múltiplas aproxima-
ções dependentes do problema. Assim, a diversidade da ruína faz com que 
a intervenção assuma diferentes formas, ao longo dos espaços: restauro ou 
reconstrução, quando possível e benéfico para as qualidades espaciais, rein-
terpretação da ruína ou novas propostas com a restituição volumétrica e com 
as novas salas de exposição. A intervenção procura, assim, uma síntese entre 
tempos, rejeitando uma separação ou destaque do original. Deste modo, o 
Arquiteto procura restabelecer a espacialidade do projeto original, não só em 
dados materiais, mas também, ou sobretudo, por processos evocativos, sem 
com isso recorrer a um mimetismo. Esta transição é conseguida através de 
uma sobriedade exemplar nas opções de desenho, reforçada pela construção 
e a aparência do conjunto: os materiais são reduzidos ao mínimo, de modo a 
não perturbar a leitura entre novo e original.

Creio que na arquitetura contemporânea não haverá melhor exemplo 
de projeto atemporal que seja capaz de evocar o passado no desenho 

96. CHIPPERFIELD, David – What is the future of the past?; Londres: Columbia GSAPP, 
2012. [Consult. 07/10/2020] Disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=RfizDUjvomA&ab_channel=ColumbiaGSAPP

[IMG 56, 57, 58] Intervenções no interior, Neues Museum, David Chipperfield
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preciso e claro do presente.
  (...)

O projeto permite ler com clareza tanto o edifício preexistente como 
as novas intervenções impedindo que qualquer um dos dois se des-
trua ou anule num equilíbrio notável entre passado e presente. 97

As palavras de João Mendes Ribeiro98 referem essa continuidade de que te-
mos vindo a falar, ao longo do trabalho, numa proposta onde David Chipper-
field consegue transformar o museu numa unidade construída no tempo, rein-
ventando a ruína, atualizando-a com as exigências contemporâneas, sem com 
isso apagar a memória do passado. O facto de, este edifício ser um importante 
elemento da “grelha” urbana, faz com que seja necessário que continue a ser 
parte ativa dos processos que nela ocorrem, possibilitando o percurso pelos 
seus espaços no quotidiano, e não apenas como objeto de contemplação ina-
cessível.

Ainda que o caso anterior seja exemplar, como intervenção de restauro e elu-
cidativo da necessidade de diálogo entre novo e preexistente, propomos ago-
ra um outro exemplo, que se distingue pela relação que se estabelece entre 
o natural e o construído. Esta dualidade encontra-se explícita, de um modo 
geral, nas obras de Eduardo Souto de Moura99. Os vários projetos de inter-
venção em ruína realizados ao longo do seu percurso profissional, permitem 
um entendimento geral da relação entre arquitetura e paisagem. O Arquiteto 
aproxima este tema logo num dos seus primeiros projetos, uma casa no Gerês 
(1980-82), onde, logo à partida, demonstra o seu interesse na relação entre 
Arquitetura e Natureza. A utilização do termo “Natureza” tem uma definição 
singular para Eduardo Souto de Moura que, ciente de que os espaços verda-
deiramente naturais são cada vez mais escassos no Mundo, lhe atribuí um 
significado específico para a relação entre paisagem e arquitetura.

A mesma palavra natureza pode ter outras conotações porém, é o 
silêncio das formas perenes 100 

97. RIBEIRO, João Mendes – Passa a palavra 2020. Casa Comum, 2020. [Consult. 07/10/2020] 
Disponível em https://up.pt/casacomum/passa-a-palavra/9-joao-mendes-ribeiro/
98. João Mendes Ribeiro, arquiteto português, nasceu em Coimbra em 1960 e formou-se 
em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto em 1986.
99. Eduardo Souto de Moura, arquiteto português, nasceu no Porto em 1952 e formou-se 
em Arquitetura pela Escola Superior de Belas Artes do Porto.
100. MOURA, Eduardo Souto de – 2G Revista internacional de arquitetura. Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili, 1998. p.135

[IMG 59, 60] Reconversão de uma ruína no Gerês, Eduardo Souto de Moura.
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O arquiteto procura na relação entre Arquitetura e Natureza, o exemplo de 
equilíbrio necessário para se alcançar o “palco supremo da arte, ou o silêncio 
das coisas” 101, isto é, através de uma relação de equilíbrio anular a separação 
preexistente restando o anonimato. Este anonimato é positivo, e aliás, como 
refere Souto de Moura, aspirado pelos arquitetos, pois será significado de 
obra atemporal, capaz de reunir em si a sabedoria de séculos. Podemos afir-
mar que, o diálogo se inicia com a transformação da Natureza por parte da 
Arquitetura, para numa segunda fase, a paisagem manipular a construção, re-
sultando num diálogo e convívio constante, que termina numa contaminação 
recíproca, eliminando os limites e tornando-as num só.

Entre muitos outros projetos as casas em Baião (1990-93) e em Moledo (1991-
98) são reflexo dessas ideias. No primeiro caso, a proposta da nova casa pro-
cura dissimular-se na paisagem envolvente, encontrando um local estratégico 
que permite o vislumbre do panorama duriense sem se sobrepor ao volume 
em ruína. Desta forma, são utilizados os socalcos existentes para escavar os 
espaços da habitação no seu interior. O plano de vidro, recuado em relação 
ao muro, e a cobertura ajardinada (pontualmente interrompida por clarabóias 
ou dispositivos infraestruturais) dissimulam a casa e conferem continuidade à 
paisagem existente. Neste caso, é proposto um diálogo direto entre o novo e 
a preexistência. A ruína é ocupada como um jardim de inverno, transforman-
do-se num espaço incluído no programa da casa. O Arquiteto propõe, pois, 
através das preexistências, uma conexão entre artificial e natural, ampliando 
o entendimento de natural à ocupação do construído, da ruína, pelo tempo. Na 
verdade, são os artefactos da ação transformadora do tempo – a ruína – com 
o significado que lhes é dado pela passagem do próprio tempo que servem 
de bitola para a intervenção e condicionam a parcial dissimulação da nova 
construção, que nunca sendo total e assumindo a sua vocação transformadora, 
é dúplice e complexa ao representar a relação entre Arquitetura e Natureza.

Eu acho que as ruínas têm esse cenário ideal de serenidade e as pes-
soas sentem-se confortáveis   a andar entre elas. Quando cercadas por 
um ambiente hostil e violento, as próprias ruínas sentem-se mal ou 
com medo. Quando estão rodeados por uma paisagem serena, estão 
bem, transmitem uma noção de calma e tranquilidade. 102 

101. Ibidem.
102. Ibidem. p.134

[IMG 61, 62, 63] Casa em Baião, Souto de Moura
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Na casa em Moledo, a intervenção é semelhante. A existência de uma ruína é 
utilizada como marcação da entrada do terreno, enquanto se procura uma cota 
mais elevada para implantação da nova casa, para uma melhor relação com 
a paisagem. A existência de socalcos no terreno, tal como em Baião, levam a 
que, a ideia seja a de construir a habitação no interior de um dos muros. Sabe-
mos, no entanto, que foi necessária a reconstrução desses mesmos socalcos, 
a partir das sugestões de fragmentos no terreno, de forma a que tivessem a 
altura suficiente para a implantação da casa de acordo com a ideia de proje-
to. O Arquiteto intervém no terreno, portanto, como se o construísse para o 
ajustar à atemporalidade da ruína. Souto de Moura age com a subtileza de 
quem não se deseja tornar visível. O terreno – a intervenção dominante - tem 
a naturalidade de sempre lá ter estado. Uma interrupção no muro, aberta sobre 
o vazio, onde domina o afloramento rochoso, faz com que a casa seja a laje 
que os cobre, sem perturbar a realidade “preexistente”. Em certa medida, a 
ruína dá medida à intervenção, estabelece a “noção de calma e tranquilidade” 
expressa na citação anterior. Deste modo, essa construção, apesar de não ter 
um programa atribuído, está inscrita no projeto, fazendo parte da paisagem 
em que a nova casa quer inserir-se.

Tanto David Chipperfield como Eduardo Souto de Moura encaram os arte-
factos preexistentes enquanto objetos de memória e reflexo da passagem do 
tempo, ao mesmo tempo que, sendo Natureza, estão consolidados como parte 
da paisagem. Assim, estabelecem também uma relação com as pessoas, liga-
ção essa que está dependente de uma consolidação, para se transformarem em 
espaços confortáveis e aprazíveis.

Mas, além das nossas previsões técnicas, a matéria concreta, a ma-
téria em si, passará algum tempo (o tempo que é mensurável) sen-
do arquitetura, como antes era Natureza e depois (quem sabe) será 
novamente. É um somatório de presentes sucessivos que acumulam 
todas as transformações, todas as deformações que a matéria sofre 
para se adaptar às circunstâncias de seu ambiente, às exigências da 
realidade em todos os momentos. 103

As palavras de Fernando Espuelas,104 aqui transcritas, são a confirmação das 
ideias que temos vindo a expor. Esta noção que se defende aqui, prende-se 

103. ESPUELAS, Fernando - Madre Materia. Madrid: Lampreave, 2009. p.94
104. Fernando Espuelas (). Formou-se em Arquitetura pela ETSA de Madrid em 1978.

[IMG 64] Axonometria. Casa em Moledo, Souto de Moura
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com a necessidade de entender a relação próxima entre Arquitetura e paisa-
gem, aceitando que se transformam mutuamente. Consideramos que, a Arqui-
tetura pode acrescentar qualidade aos espaços que habitamos e percorremos 
no quotidiano, com a aceitação da ideia de “metamorfose” – a natureza aceita 
ser integrada na Arquitetura e esta, ao propor transformá-la, confere-lhe um 
outro sentido, propondo novas sínteses e significados, dependentes de natural 
e de artifício. No caso presente, pensando especificamente na ruína, a evoca-
ção e permanência do passado evitam mimetismos e promovem um diálogo 
em continuidade no qual o tempo, posteriormente, juntamente com a Arquite-
tura e Natureza, tratará do restante processo.

Trata-se do processo que os exemplos ilustram: um profundo e significativo 
diálogo entre permanência e transformação, que promovem a continuidade da 
tradição, das memórias e da identidade, sem deixar de as sujeitar a uma atuali-
zação para o presente: a Arquitetura significa transformação – transformação, 
para responder a necessidades de presente.

[IMG 65] Casa em Moledo, Souto de Moura
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REVIVIFICAR 
- A PROCURA 

PELO ESPAÇO 
DA CASA

[IMG 66] Esquiços de processo

Uma vez expostas, ao longo do trabalho, as análises e interpretações das dife-
rentes temáticas em volta do projeto, prosseguimos, agora, com a exposição 
da parte prática, utilizando a intervenção enquanto reflexo de todas essas con-
siderações. O desenvolvimento do projeto desde o início do trabalho condu-
ziu a tempos de incerteza, avanços e recuos, que resultaram, por vezes, em 
propostas ingénuas. Tal não se apresenta como uma desvantagem, pois foram 
todas essas dúvidas que conduziram o trabalho e possibilitaram diferentes 
problemas e temas de projeto. Este caminho, no seu conjunto, leva a que o 
projeto e a reflexão através da palavra, tracem um mesmo percurso, influen-
ciando-se mutuamente nas decisões tomadas ao longo do trabalho. 

As preexistências do terreno dão o mote para a necessidade de entender o 
lugar onde estamos a intervir. Todas as dúvidas iniciais obrigam a esclarecer 
a necessidade de entender o contexto em que se inserem, num propósito de 
perceber de que modo aqueles volumes estão inseridos na paisagem, o que 
representam e a razão da sua condição atual. De facto, o meio descarate-
rizado onde se insere o terreno, fruto de diferentes episódios demográficos 
no decorrer da história, revela inúmeros exemplos de edifícios em ruína, em 
semelhança com muitos outros lugares que, como este, entre áreas de maiores 
aglomerados urbanos, foram sendo abandonados em busca de uma melhor 
qualidade de vida. Ainda assim, a interpretação desenvolvida no primeiro ca-
pítulo demonstra-nos, mais do que a condição em que o lugar se encontra, a 
sua capacidade de, com a sua identidade, as suas memórias e todas as infraes-
truturas existentes, receber novas vidas que transformem os seus terrenos e 
edifícios abandonados. 

A incerteza inicial quanto à estratégia de intervenção, isto é, quanto à forma 
de encarar as preexistências, conduz os temas de projeto no sentido de tentar 
perceber a importância da tradição e da memória na construção do territó-
rio. Todo este processo foi desenhando uma postura crítica, constantemente, 
questionada e atualizada. Desta forma, o mais importante foi sempre uma 
tentativa de clarificar as ideias do projeto, de forma a encontrar uma resposta 
coesa e em continuidade com a envolvente.

Paisagens e lugares armazenam memórias, eles guardam vestígios 
de vidas que já se foram. O que me fascina nestes traços é que eles 
são reais, são únicos, são sempre autênticos.105

105. ZUMTHOR, Peter, LENDING, Mari - A Feeling of History. Zurique: Scheidegger & 
Spiess, 2018. p. 21.
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[IMG 67] Esquiços de processo, interior da ruína de cota elevada
[IMG 68] Esquiços de processo, entrada no terreno

Identificámos anteriormente dois possíveis tempos cronológicos distintos de 
intervenção – o primeiro, com a construção da ruína de cota baixa e o se-
gundo, com a edificação da ruína à cota mais elevada - sendo que, agora, 
iremos propor um terceiro. Estas várias representações do tempo intensificam 
a pertinência do diálogo, sendo necessário que, o presente seja capaz de unir 
os diversos momentos num projeto uno. Considera-se, assim, que a harmo-
nia entre construções será fundamental para atingir esse principal objetivo de 
propor uma única ação que tenha em si várias componentes, sem colocar em 
causa o seu caráter de unidade “intemporal”.

A necessidade de entender a construção do espaço da casa leva a que, outros 
temas acabem por ser alvo de reflexão. Procurámos sempre que a contami-
nação entre teoria e prática fosse constante, promovendo questões e desafios 
sucessivos. As noções retiradas do segundo capítulo, da presente dissertação, 
conduzem-nos à necessidade de pensar o envelhecimento da casa. Este não se 
prende com questões materiais, também importantes e referidas mais à fren-
te, mas com uma preocupação de mais do que imaginar um Futuro para esta 
casa, assumir que, o mesmo poderá acontecer e que o utilizador que a cons-
trói, dificilmente, será o único a ocupá-la. Todavia, esta noção de construir no 
tempo, não pode interferir na qualidade da resposta atual ao presente utiliza-
dor do espaço; tem, pois, que servir o seu quotidiano e promover a procura de 
espaços de intimidade, e desta forma, qualificar o habitar.

Com as reflexões expostas no segundo capítulo, entendemos que o quotidiano 
necessita de diferentes espaços com distintas qualidades, de modo a rece-
ber todas as nossas emoções do dia a dia. Assim, procuramos com esta ideia 
obter um projeto que proponha espaços com diferentes características, mais 
do que promover a resposta a funções específicas. Essas atmosferas serão 
conseguidas, essencialmente, através da combinação de diversas característi-
cas espaciais, como a abertura de vãos com diferentes orientações, variações 
de pé direito e materiais distintos. Com a ideia de que, a paisagem deve ser 
percorrida sempre que possível, mas como variação, e induzindo mudanças 
no quotidiano e ao longo do ano, procuramos que a abertura de vãos crie di-
ferentes ambientes não só pela quantidade e qualidade de luz, mas também 
pelos distintos enquadramentos do exterior, conferindo um equilíbrio entre 
miradouro e refúgio, possibilitando a observação do mundo envolvente, ao 
mesmo tempo que serve como espaço de reclusão.
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[IMG 69, 70] Esquiços de processo, diálogo entre volumes

A diversidade de espaços que se procurou confere liberdade, na dependência 
da ideia de casa de cada possível ocupante. Assim, e mesmo enunciando vá-
rias possibilidades de apropriação no Futuro, é essencial, tal como se disse, 
que a proposta seja adequada ao utilizador atual. Apesar da importância de 
eventuais “metamorfoses” do espaço e do envelhecimento da casa, o projeto 
deve ser capaz de assegurar uma estabilidade nos seus aspetos fundamentais 
– aqueles que o adequam a um lugar concreto e que promovem a intensidade 
do uso - só conseguidos através de espaços caracterizados com propostas de 
vida reconhecíveis, bem como com a materialidade que lhes confere expres-
são e sentido.

O acesso ao terreno faz-se a Nordeste, pelo caminho que chega à cota baixa 
vindo do emergente centro da freguesia, já apresentado no primeiro capítulo. 
A escolha desta entrada, em detrimento da outra possibilidade à cota alta, 
prende-se precisamente com a procura por uma maior ligação à comunidade, 
aproximando a casa dos serviços presentes na proximidade e induzindo a que 
o percurso até ao terreno seja feito percorrendo o vale e atravessando os rios.

Um dos grandes problemas de projeto é a diferença de cotas no terreno, de 
12 metros entre a cota de chegada e de implantação da habitação. De modo 
a ultrapassar essa diferença, procuramos que o percurso proposto torne a su-
bida agradável sem colocar em causa o desejo de continuidade da paisagem. 
Também por esta razão, procurando valorizar o caráter preexistente, optamos 
por não encerrar o terreno nos seus limites com qualquer muro ou vedação, 
deixando os antigos marcos em pedra a cargo da delimitação, permitindo a 
permeabilidade física e visual. 

Neste lugar, onde tudo parece tão agreste, deixado por si ao passar do tempo, 
a ligação material entre o novo e o preexistente é um dos fatores de maior im-
portância na transformação, por ser, em muitos casos, responsável pela quali-
dade do diálogo entre os diferentes tempos materializados na paisagem. Será, 
pois, com os materiais que a afirmação da ideia será construída e confirmará 
se o novo pretende afirmar uma transição, um mimetismo ou uma separação.

A existência dos socalcos leva a que o muro seja uma das ideias base do 
projeto. A sua expressão material, bem como a rudeza das paredes das ruínas 
motivam a promoção de um diálogo na procura do material a utilizar na trans-
formação, que se aproxime da plasticidade destes elementos, sem procurar 
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[IMG 71] Ruína de cota baixa            [IMG 72] Secular retreat, Peter Zumthor

um mimetismo. Procura-se assim, uma transição harmónica, em que o novo e 
antigo se identificam, sem se perturbarem.

O betão, numa das suas inúmeras possibilidades construtivas, surge como 
possibilidade. Apesar da sua dureza característica, o betão que propomos para 
este projeto é um betão batido, manualmente, que se baseia nas técnicas de 
construção em taipa. Não é importante para este projeto pelas suas qualidades 
construtivas, mas pela sua expressão e plasticidade. Procura-se a aproxima-
ção com o existente, não só através da utilização de inertes locais, mas tam-
bém com a sua textura característica, que permite que a humidade se apodere 
da superfície assemelhando-se aos muros de granito e xisto e ao próprio solo 
com terra, humidade e até vegetação. A intervenção procura o seu sentido 
no diálogo, na correspondência. Deste modo, o projeto deixa de ser sobre 
granito, xisto e betão, mas sobre analogias, evocações; é, em síntese, sobre 
a capacidade de relacionar. Todos os materiais, todos os volumes e todos os 
espaços temporais influenciam-se e com isto, alteram as suas essências. Pro-
cura-se que, esta aproximação seja feita de forma natural com o que precede a 
intervenção atualizando a identidade e garantindo continuidade às memórias, 
ao mesmo tempo que se possibilita a criação de novas.

Procurámos, numa primeira fase, perceber os dois volumes preexistentes e 
de que forma poderiam receber novos espaços necessários. A primeira hipó-
tese de trabalho baseou-se na ideia de transformar a ruína da cota baixa num 
momento de chegada e estacionamento, marcando a entrada no terreno e ser-
vindo para vencer os primeiros metros de diferença de cota, através de uma 
escada, e a ruína da cota alta em habitação. Todavia, a estratégia de ocupação 
das ruínas foi sendo questionada no decorrer do trabalho. A aproximação ao 
terreno e aos temas de projeto expostos nos capítulos precedentes, levaram-
-nos a desviar sucessivamente da ideia de utilizar a ruína da cota elevada 
como sugerido, percebendo que a transformação necessária para os novos 
espaços que conseguissem responder às necessidades do ocupante da casa iria 
apagar a sua continuidade enquanto objeto de autenticidade entre arquitetura 
e paisagem.

Havia ainda, no antigo, alguma vida, alguma sugestão misteriosa do 
que ele teria sido, e do que havia perdido; alguma doçura nas linhas 
suaves que a chuva e o sol fizeram.106

106. RUSKIN, John – Op. Cit. p. 161
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[IMG 73] Desenho de processo: perspetiva geral da proposta de intervenção

A noção entendida, no decorrer do trabalho, de que um edifício em ruína 
é a marca de uma ação prévia e só beneficia a qualidade do diálogo com 
o novo, leva a que, a presente intervenção procure garantir a continuidade 
das memórias evocadas pelas preexistências utilizando-as como espaços per-
meáveis de uma paisagem acessível. Reconhecemos nestes artefactos a sua 
capacidade enquanto dispositivos que conferem regra à paisagem, utilizando 
o seu caráter de construção no tempo, enquanto guia e condicionante para a 
continuidade. De modo a construir uma habitação que consiga responder às 
novas necessidades, a procura de outras possibilidades de implantação de um 
novo volume analisa diferentes modos de materializar o diálogo entre novo 
e preexistente. Essa era a ideia. O projeto deveria procurar garantir o diálogo 
entre tempos (unindo os diferentes volumes do terreno num só propósito), tal 
como temos vindo a expor não só neste texto, mas em toda a dissertação.

Deleuze estabelece as bases de um processo de significado e cons-
trução do sentido com base no desequilíbrio que na ideia monística 
do igual, o mesmo, introduz repetição e diferença. A repetição como 
novidade, como mecanismo de liberdade, morte e vida; repetição 
como vontade, como o contrário das leis da natureza; a repetição 
como uma nova moralidade além do hábito e da memória. Uma re-
petição que só se torna tensa e criativa com as fissuras da diferença, 
com o desequilíbrio, a inovação, a abertura e o risco.107

Neste seguimento propomos um novo volume que procura um diálogo dire-
to com a ruína e, simultaneamente, confira um necessário equilíbrio a todos 
os componentes naturais e artificiais da intervenção. Aproveitando a área de 
socalcos preexistentes o volume é parcialmente enterrado no terreno, ao qual 
depois são subtraídas partes através da escavação. A ação aproxima–o da vo-
lumetria da ruína e permite a abertura a diferentes quadrantes solares. Essa 
proposta procura o equilíbrio da composição, conformando-se uma platafor-
ma estável entre ruína e habitação.

Que dois objetos distintos sejam diferentes um do outro, é aquilo 
que esperamos [...]; por isso não impressionam a imaginação: mas 
quando dois objetos distintos apresentam algumas semelhanças, so-
mos atingidos, prestamos atenção e sentimos prazer 108

107. SOLÀ-MORALES, Ignasi de – Op. Cit. p.41
108. BURK, Edmund - “Uma Inquirição Filosófica à Origem das Nossas Ideias sobre 
o Sublime e o Belo”, 1756 Citado por CALADO, Jorge - “Celebrando o Sublime”, 
Expresso, 26 de Setembro. [Consult. 05/11/2020]. Disponível em https://expresso.pt/
fb-instant-articles/2020-09-24-Celebrando-o-sublime-viagem-pelas-artes-ciencias-e-aventu-
ras-ate-aos-nossos-dias
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[IMG. 74] Planta piso 1, escala 1:500   [IMG. 75] Planta piso 0, escala 1:500

O projeto avança com o desejo de concretizar uma proposta coesa através 
de ações pontuais, por vezes eliminando até, algumas partes preexistentes, 
que consideramos espúrias, evitando a excessiva construção - possível com 
o desejo de controlar o espaço entre volumes e as diferenças de cotas. Neste 
seguimento, propomos uma intervenção intermédia, de elevada importância 
na composição geral. Responsável pela ligação entre enrtada e habitação, 
vencendo as grandes diferenças altimétricas, o posicionamento de um tanque 
e de uma plataforma com uma área de repouso, possibilita mais um momen-
to de pausa e comtemplação da paisagem na medida em qu continuamos o 
percurso encosta acima. Também pela implantação dete elemento, fica rela-
cionado com os restantes volumes permitindo uma deslocação confortável e 
enquadrada. A implantação do novo volume da habitação surge assim com 
a importância de ser um dos elementos que deve ser capaz de agregar os 
diferentes momentos do projeto. A unidade que se procura está apenas re-
lacionada com razões compositivas e volumétricas, sendo que a envolvente 
é igualmente respeitada, não se julgando adequado, neste lugar, menos com 
este programa, procurar destaque para a proposta tanto na paisagem como na 
recusa do passado. Este é, sim, entendido, ao ser valorizado, como estratégia 
para contextualizar a ideia no local – uma contextualização à justa distância, 
sem receio da contemporaneidade e da necessária afirmação que esta pode 
inerentemente construir.

A proposta tenta responder aos desígnios do Autor enquanto ocupante da 
casa. Como forma de responder à forte relação pessoal com o lugar, o equi-
líbrio entre miradouro e refúgio, já referido, é utilizado como ponte entre a 
paisagem e a casa. 

(...) as atividades do dia correspondem a fatias de tempo, e a 
cada fatia de tempo corresponde um espaço. 109

É com esta definição de Georges Perec que resolvemos a nossa estratégia de 
apropriação aos espaços da casa. De modo a ligar o quotidiano à envolvente, 
procuramos que a distribuição funcional dependesse das aberturas de vãos 
possíveis para cada espaço. Assim, os quartos, a nascente, fazem com que a 
casa acorde, enquanto que a cozinha, no centro, estará pronta para receber a 
qualquer hora do dia e a sala, num espaço voltado a poente, será um espaço 
ocupado maioritariamente com o dia em plena existência. 

109. PEREC, Georges – Op. Cit. p.28

GSEducationalVersion
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[IMG 76] Desenho de processo: vista da entrada na habitação

A abertura de um pátio, ao fundo do profundo espaço de chegada, permite 
a entrada de luz e de chuva para um espaço coberto e protegido. Uma vez 
dentro do volume, o espaço de entrada, no centro da ocupação, distribui para 
os restantes espaços. Procuramos que os espaços comuns se relacionem e 
contaminem, mas mantendo independência e possibilitando diferentes atmos-
feras. Desta forma, a partir do espaço de entrada conseguimos comunicar com 
vários outros espaços. O desenho de um móvel que separa a entrada da sala 
procura permitir a observação do exterior através do vão do espaço de estar 
sem, no entanto, permitir o seu vislumbre por completo, aumentando a curio-
sidade e a necessidade de deambular. Do lado direito, a parede duplica a sua 
espessura possibilitando espaços de arrumação e permitindo uma repartição 
do espaço central, separando a entrada do espaço da cozinha. 

Como interpretamos no segundo capítulo, a noção pessoal de casa prende-se 
muito com as necessidades de convívio e tem no espaço da cozinha a função 
mais importante de uma casa, enquanto local de reunião, imaginação e criati-
vidade. Procuramos, por esta razão, atribuir a esta função o espaço com maior 
abertura sobre a paisagem, também pela sua orientação (Norte). O seu posi-
cionamento central na distribuição do espaço pretende-se comunicante com 
as restantes áreas sociais sem, contudo, abdicar de uma certa independência. 
A importância da lareira nas memórias do seu futuro utilizador faz com que 
esta ocupe o núcleo dos espaços sociais, contaminando tanto o espaço de estar 
como a cozinha, relacionando-os ainda mais. No espaço de estar, o módulo 
que define os limites visuais da entrada é, do outro lado, um sofá que se posi-
ciona de frente para uma janela, num espaço de pé direito duplo. Esta opção 
é tomada pela procura de uma luz mais quente de Sul, bem como a possibili-
dade de relação com o bosque pertencente ao terreno, possibilitando assim, e 
dada a inclinação do mesmo, a observação das copas das árvores.

A partir do espaço de chegada temos também comunicação à escada de aces-
so ao piso superior. Como vimos em Gaston Bachelard110 este espaço é um elo 
de ligação entre os diferentes espaços da casa. Muitas vezes negligenciado 
em edifícios de habitação coletiva - por força das novas regulamentações e 
também ao pretender-se que o elevador é um substituto mais cómodo e efi-
caz - resiste ainda em habitações unifamiliares enquanto espaço de elevada 
importância. Já no piso superior, o espaço de distribuição aproveita-se do pé 
direito duplo para transcender o seu uso. Relacionando-se com a sala de estar, 

110. Análise desenvolvida no segundo capítulo da presente dissertação, p.97
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[IMG 77, 78] Esquemas de materialidade dos pavimentos

propomos aqui uma inversão do móvel desenhado no piso inferior, criando 
uma área de estar mais relacionada com os quartos e com relação visual com 
o exterior, através da janela para Sul. Os três quartos abrem-se a nascente, 
dois deles para um pátio e outro para a paisagem, fortalecendo a relação com 
o decorrer do dia que foi enunciada antes.

Como se sabe e deixou antever no presente capítulo, a escolha dos materiais 
tem uma grande importância na confirmação das diferentes atmosferas pro-
porcionadas pelo espaço e prende-se, em parte, com a solução construtiva. 
O betão, já enunciado anteriormente, é, também, a escolha para o interior. 
Desta forma, e em semelhança com a ruína, o resultado é uma parede espes-
sa (60cm) com o mesmo material no exterior e no interior. Todavia, como 
contraponto à rudeza da parede exterior o betão utilizado, no interior quer-se 
mais resistente e suave com um acabamento mais delicado, de modo a pro-
porcionar um ambiente mais confortável. Assim, e ainda que se trate de uma 
parede semelhante, no interior o betão deseja-se polido, mantendo o seu ca-
ráter e textura de horizontalidade, sem as características de rudeza, degrada-
ção e profundidade do exterior. Esta solução construtiva é responsável pelas 
principais superfícies da casa: o invólucro exterior e as paredes responsáveis 
por confinar os espaços de pé direito duplo. As restantes, enquanto parte de 
uma configuração mais livre e destinadas a espaços de maior privacidade e 
descanso, no piso superior, serão em madeira. O pavimento assume também 
dois materiais. Nos espaços de entrada e cozinha, a proposta prevê a utili-
zação da pedra escura já utilizada no exterior, enquanto espaços de relação 
física com o mesmo e, por isso, de maior movimento; e nos restantes (sala, 
escada e quartos) o soalho de madeira confere o conforto necessário a estes 
locais de repouso. Utilizamos a ideia de flexibilidade para encontrar espaços 
comunicantes. Isto é, mais do que procurar que um quarto possa ser uma outra 
coisa, ou que a sala permita cozinhar, procuramos que a comunicação entre 
os espaços promovo-se uma contaminação. Através de paredes, mobiliário e 
diferentes pés-direitos, encontrar uma solução espacial que consiga combater 
a especialização e segmentação da habitação.

Como continuação dos espaços da casa mantemos a ruína da cota elevada 
na sua condição preexistente, enquanto espaço livre, exterior e de múltiplas 
possibilidades, que estimula a imaginação e a criatividade numa relação per-
manente com o tempo.
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[IMG 79] Desenho de processo: perspetiva geral da proposta de intervenção.

A intervenção prevê a limpeza, retirando os escombros de forma a ser possível 
aceder-lhe e a colocação de uma mesa e um banco. Não se pretende com isto 
proteger ou intervir de qualquer outra forma na ruína, assumindo que daqui 
em diante o seu trajeto será definido pela Natureza: o modo como caracteriza-
rá o ambiente que disponibilizará, enquanto espaço de lazer e contemplação 
será mais determinado pela ação do tempo do que por determinação humana.
Apesar de ser um espaço exterior e descoberto é protegido da imensa pai-
sagem que o envolve. Será um espaço que atribui regra à paisagem, os seus 
vãos, despidos de caixilharia, enquadram a paisagem, mais valorizada e apre-
ciada quando controlada, em semelhança ao muro recortado da Villa Le Lac 
em Lausanne (1924) de Le Corbusier111 e Pierre Jenneret112.

Ainda que se apresente como um espaço sem uma função definida, não se 
quer aproximar da ideia de espaço inútil de Geoges Perec113 enquanto perso-
nificação da liberdade. No nosso caso, pelo contrário, este espaço tem múl-
tiplas possibilidades de função, tendo como objetivo ser um espaço de lazer 
exterior, num contínuo questionamento acerca do Futuro, propositadamente 
deixado em aberto, como sublimação da sua condição de incerteza. Mais do 
que uma tentativa de prever o Futuro, incerto e desconhecido, entendemos 
que as ruínas na sua relação de simbiose com a Natureza nos envolvem numa 
cronologia indefinida, convidando-nos a sonhar a partir da sua presença. As-
sim, utilizamos a ruína enquanto personificação de uma ideia de liberdade, 
em que as memórias e a passagem do tempo fazem parte. Da mesma forma, 
procuramos que a casa e os seus espaços se revejam nesta ideia, aproveitando 
a sua relação de proximidade com a ruína para fazer refletir a necessidade de 
imaginação como complemento à realidade que habitamos. Trata-se de um 
convite ao ocupante da casa que, consciente da sua evolução permanente e, 
num constante acumular de sabedoria e conhecimento, deve procurar o espa-
ço íntimo que lhe permite atingir uma verdadeira conceção do habitar.

111. Le Corbusier (Charles-Édouard Jeanneret-Gris), arquitecto Franco-suíço, nasceu em 
La Chaux-de-Fonds, Suíça em 1887 e morreu em Roquebrune-Cap-Martin em 1965
112. Pierre Jenneret, arquiteto Suíço, nasceu em 1986 em Genève e morreu em 1967 na 
mesma cidade. Diplomado pela Beaux-Arts de Genève foi colaborador de Le Corbusier 
desde 1922.
113. Georges Perec (1926-1982) expõe na sua obra Species Of Spaces and Other Pieces a 
sua visão de “um espaço sem um uso”. Nessas linhas, o Autor refere os seus pensamentos 
acerca de um apartamento com um espaço inútil, isto é, um espaço que não serviria qual-
quer função. Esclarece, ainda, que não se trata de um corredor ou de uma dispensa ou um 
canto, mas um espaço sem função, sem servir qualquer propósito. “Eu não quero o inutili-
zável nem o não utilizado, mas o inútil.” - PEREC, Georges – Op. Cit. pp.33,34
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considerações finais

Todo o conhecimento adquirido, ao longo do percurso académico, permanece 
e desenvolve-se na memória. Esta “ferramenta” revela extrema importância 
no desenvolvimento de arquitetura. Foi através da memória pessoal, tanto do 
local geográfico, como da memória arquitetónica, que surgiram as premissas 
que sustentaram o exercício de projeto desenvolvido no presente trabalho. 

Atualmente, confrontamo-nos com uma sociedade globalizada, em constante 
comunicação, onde as separações e dicotomias que utilizamos para caracte-
rizar as ocupações territoriais ao longo da história são cada vez menos repre-
sentativas da realidade. Sem negligenciar a forte polarização das sociedades e 
a oposição crescente de grupos que as compõem, de modo inconciliável, em 
muito casos, aqui referimo-nos à ideia de que tendemos para habitar um terri-
tório, um processo único de urbanização, que pode tomar forma em qualquer 
lugar.

A pertinência e desenvolvimento dos temas referenciados na parte teórica do 
trabalho foram as ferramentas essenciais para o começo do projeto. Uma vez 
definida a estratégia a seguir na parte prática, tornou-se mais fácil interligar 
o conhecimento adquirido, até então, com os desejos de projeto. Houve a 
preocupação de que a parte reflexiva das temáticas levantadas, não impedisse 
a vontade experimental do projeto, procurando novas possibilidades de de-
senho. Deste modo, entendemos que intervir no passado é uma oportunidade 
e um desafio para o arquiteto sendo que o mais importante será o diálogo 
entre a transformação e a preexistência. Trata-se, assim, de uma interpretação 
da circunstância e do conhecimento histórico adquirido no decorrer do tem-
po, garantindo que a transformação não procura apagar o passado, mas antes 
utilizá-lo para propor um futuro. Entendemos que as obras construídas no 
passado são, mais do que um arquivo histórico, aquilo que garante o presente 
e o futuro, encarando a Arquitetura como um processo em constante evolu-
ção. Vem a ser um produto de conhecimento adquirido tanto pelo estudo das 
construções gregas e romanas, como dos grandes avanços tecnológicos/ideo-
lógicos do movimento moderno. No projeto desenvolvido, existem artefactos 
físicos desse passado - as ruínas - e o modo como lhes respondemos é uma 
reação a esse pretérito.

As ruínas, neste exercício de projeto, são entendidas como mecanismos de 
memória complexos. Utilizamos o seu papel de construção no tempo, ou sem 
tempo, no sentido em que em si existe o pretérito, o presente e o futuro, para 
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[IMG 99] Contingências, Jugueiros, 2020

olhá-las pelas partes que lhes faltam, imaginando o que teriam sido e procu-
rando, nos fragmentos existentes, o que poderão vir a ser. Deste modo, com-
pletam-se no nosso imaginário, a partir das vivências, tanto para trás como 
para a frente.

Por outro lado, com o apoderamento da ruína por parte do tempo, surge uma 
simbiose perfeita entre natural e artifício. Pertence a todos os tempos, porque 
vive num equilíbrio permanente, ainda que na sua condição precária, com 
o seu meio. O que se quer dizer é que o tempo da ruína é o tempo da trans-
formação da natureza que se apodera da construção: a construção pertence à 
natureza e a natureza pertence à construção, num binómio indissociável, de 
raízes, vegetação, partes incompletas, por onde crescem plantas e envolvem 
as pedras fora do sítio ou no lugar de sempre.

É também verdade que a apropriação de uma construção para uma atualização 
a um tempo presente, quando se trata de construções precárias como aquelas 
de que se fala, as coloca num outro âmbito, ditado pelo conforto e adequação 
à vida contemporânea. Nessa medida, pode ser um acumulador de memórias, 
quando se olha para o lugar que ocupam, mas é já outra realidade. Está em 
continuidade com as memórias, mas não as expressam diretamente nas novas 
superfícies, caixilhos, coberturas, pavimentos, matérias. 

Sem qualquer nostalgia, ou seja, sem querer significar que a via aqui seguida 
deve ser um caminho exemplar, no sentido de uma via única, entendeu-se 
que o sentido de identidade e de pertença ao local ficaria mais assegurado 
pela ambiguidade do tempo de que se falou atrás. O relacionamento que se 
foi estabelecendo com o local foi observando a precariedade progressiva das 
construções. As memórias estiverem sempre impressas nas paredes desse len-
to processo até à ruína. Interrompê-lo, através de um processo disruptivo de 
devolver as construções a um estado de pureza original, ser-lhes-ia estranho, 
e indesejável. No âmbito em apreço, a sua condição de modestas construções 
dificilmente resistiria aos padrões constritivos da contemporaneidade com o 
mínimo de autenticidade. Contudo, deve-se salientar que a intervenção não 
se utiliza as ruínas apenas como objetoc cenográficos, mas como dispositivos 
que conferem regra à composição e à paisagem. Esta relação com o tempo de 
que temos vindo a falar utiliza as ruínas como guia e condicionante para um 
diálogo em  continuidade.
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[IMG 100] Caminho, Jugueiros, 2020

Em suma, consideramos que o estudo do passado faz parte do modo de fazer 
o presente, potenciando o conhecimento de quem nos antecedeu. Deste modo, 
entendemos a tradição enquanto um conjunto de referências que nos guiam e 
ajudam a produzir algo atual e, consequentemente, novo. Uma novidade que, 
seguindo estes princípios, fará com que nos identifiquemos com a arquitetu-
ra que habitamos, feita a partir das nossas memórias e pronta para nos criar 
outras. Paisagens, edifícios ou espaços que, apenas quando relacionados com 
esse passado, permitem a obtenção de intimidade entre ser humano, constru-
ção e paisagem.

Acreditamos que, com esta noção, é possível criar algo contemporâneo e 
novo; propondo, procurando, arriscando e, com esse conhecimento, conse-
guir uma arquitetura atual, que promova a intimidade e a identificação. Proje-
tos que, através do diálogo com a envolvente, enriqueçam o nosso quotidiano.

O desenvolvimento deste trabalho pretende, de uma forma geral, exaltar a 
necessidade de ligação entre arquitetura e o contexto, utilizando para tal a 
freguesia de Jugueiros e o seu estado atual. Pretende, também, e expondo as 
mais valias da freguesia, demonstrar que este lugar, tal como muitos outros 
dispersos pelo território, apresenta um conjunto de infraestruturas necessárias 
ao quotidiano, e com proximidade a maiores centralidades. É possível, deste 
modo, contrariar o seu declínio demográfico e arquitetónico, atualizando as 
suas estruturas antigas e propondo outras novas, de forma a incentivar o seu 
repovoamento.
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