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são devidamente apresentadas em língua original nas Notas de Rodapé.

A investigação aborda o processo desenhado na feitura do Projeto do 
Centro de Enoturismo para a Quinta da Aveleda.
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Resumo

O Projeto do Centro de Enoturismo para a Quinta da Aveleda direcionou a pre-
sente investigação para o estudo do desenho. Esta ferramenta foi essencial para o 
projeto e é o tema da presente dissertação.

A investigação estrutura-se em duas partes: num primeiro momento, a pesquisa te-
órica criou as bases para a análise do processo desenhado realizado no decurso do 
projeto do Centro de Enoturismo. Na segunda parte, a estruturação dos dados em 
Instâncias atribuem clareza e rigor aos temas de projeto decorrentes do processo 
projetual. A experiência desenhada resultou na procura de um método de projeto. 
O desenho é a gestação arquitetónica.

Por sua vez, o desenho é interpretado na dissertação como uma experiência es-
pacial e de simulação da realidade. Ou melhor, é um modo de pensar e é nele que 
observamos o raciocínio do projeto. Neste contexto, a variedade morfológica do 
processo desenhado promove nas três Instâncias o debate dos vários temas de 
projeto que são interpretados pelo desenho: 

Na Instância Perceptiva os temas de espaço, escala, programa e sítio produzem 
desenhos de análise. Na segunda instância de projeto, Instância Conceptual, o 
estudo da forma resulta em desenhos persistentes e abstratos. Na última instância, 
Instância Operativa, os desenhos comunicam a outrem o projeto. 

Em suma, o desenho, constitui o pensamento de uma ideia que depois se mate-
rializa em construção. Neste contexto,  esta ferramente visual tem como principal 
característica a sua maneira ágil e espontânea em traduzir ideias. O desenho é a 
materialização de raciocínios. 

Porto, 2015.

Palavras-Chave

Desenho, Instância Perceptiva, Instância Conceptual, Instância Operativa, Ferra-
menta visual, Método, Pensamentos, Centro de Enoturismo.
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Abstract

The Wine Tourism Center Project for Quinta da Aveleda directed this research to 
the study of  drawing. This tool was essential for the architecture design process 
and is the subject of  this dissertation.

The research is divided into two parts: irstly, the theoretical inquiry creates the 
basis for the analysis of  the process design achieved during the Wine Tourism 
Center project. Secondly, the data structured in instances assigns clarity and rigor 
to architectural deisgn issues arising from the drawing process. The drawing ex-
perience resulted in looking for the underlying drawing method. Drawing is the 
architectural gestation.

In its turn, in the dissertation, drawing is interpreted as a spatial experience and 
as a simulation of  reality. Bether said it is a way of  thinking and it´s where we see 
the project reasoning. In this context, the morphological variety of  the drawing 
promotes the debate of  several design themes that are interpreted by drawing in 
three instances:

In the Perceptual Instance issues of  space, scale, program and site produce  
analysis drawing. In the second instance of  architectural design, the Conceptual 

Instance, the study of  form results in persistent and abstract drawings. In the last 
instance, Operational Instance, the drawing communicate te project others.

In short, drawing, is the thought of  an idea that later materializes itself  in the cons-
truction. In this context, this visual tool’s main feature is its agile and spontaneous 
way in translating ideas. Drawing is the materialization of  reasoning.

Porto 2015.

Keywords

Drawing, Perceptual Instance, Conceptual Instance, Operational Instance, Visual 
Tool, Method, Thoughts, Center of  wine tourism.
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 Introdução

Capítulo I





‘O desenho é a linguagem e a memória, a forma de comunicar consigo e com os outros, a construção. Não de-
senha por exigência da Arquitetura (basta pensar, imaginar). Desenha por prazer necessidade e vício. Outros 
por ele desenham o que imagina. Desenhos técnicos. Desenhos de máquinas. Desenhos sem estética, a não 
ser a latente no que é necessário e suiciente para resistir e garantir a vida material, o aluir da água, do ar, da  
energia, das comunicações, da beleza.

Álvaro Siza Vieira 2009: 137

’



Em pequeno morava em frente a uma igreja românica e foram muitos os de-

senhos realizados por mim sobre esta igreja. Passava horas a desenhar, numa 

tentativa por representar o melhor possível aquela igreja. Desenhar pode 

constituir uma fruição, neste caso era agradável desenhar e fazia-o por pra-

zer. Por vezes, sentia-me frustrado por não conseguir representar na folha de 

papel aquilo que via. A escala e perspetiva falhavam e sem saber sequer o que 

isso signiicava rasgava a folha e começava de novo. 

Após entrar na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, este ato 

de desenhar intensiicou-se. Para além do desenho poder ser considerado 
uma fruição, é uma ferramenta que auxilia o processo do projeto. De todos 
os desenhos, aqueles em que sinto maior prazer em realizar são os desenhos à 

vista do terreno e os desenhos produzidos durante as aulas teóricas por entre 

os apontamentos da matéria. Quando se tem um projeto em mãos há sempre 
problemas para resolver e a qualquer momento e em qualquer lugar o dese-

nho está disponível para nos auxiliar na descoberta de uma solução. Deste 
modo, o desenho é um companheiro de projeto inevitável.

Esta dissertação de mestrado surge através da feitura do projeto do Centro 
de Enoturismo, realizado para a Quinta da Aveleda. A realização deste proje-

to possibilitou  a análise e estudo dos desenhos produzidos no seu decurso. 

Apenas uma parte do material produzido para o projeto é analisado: os seus 
desenhos. 

Nesta investigação é visível a inluência do estudo, prática e desenvolvimento 
do desenho nas diversas disciplinas que formam o plano de estudos Miarq 

da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. Nas disciplinas de 

Desenho, Projeto, História da Arquitetura Portuguesa, entre outras, é visível 
o entrosar do desenho nas práticas de investigação. 

Motivações

1.1

01 Desenho do Autor , Igreja de Santa Ma-
ria de Sobretâmega, Desenho realizado 
pelo autor com 7 anos de idade, 297X210 
cm, 1999.



05Motivações

Na arquitetura o desenho é um meio e não um im. Isto é, o desenho é um 
meio de investigação para assim podermos alcançar soluções para o projeto 

e, na qual, todo este esforço se materializa em construção. Interessa-me o 
desenho como um instrumento excepcional que atua durante o processo de 
um projeto. Aliada a esta ideia tive como intenção realizar um último projeto 

no meu percurso académico. 

Em suma, o próprio projeto constitui uma investigação pelo grau de com-

plexidade que representa. É uma investigação que depois se materializa em 
espaços interiores e exteriores, altos e baixos, claros e escuros e ainda mais 
extraordinário é saber que pessoas vão habitar esses espaços. O projeto é a 
tese da arquitetura. 



Na presente investigação o tema central é o desenho. Este é ixado como uma 
ferramenta visual que transmite diretamente o conteúdo e a estrutura do que 

é representado (Tversky 2010: 03) e como uma ferramenta eicaz na comuni-
cação do trabalho do arquiteto (Távora 2013: C2.1).

Referente ao contexto histórico do desenho, pouco se pode airmar sobre 
como é que se terá começado a desenhar e ainda menos ixar um só período 
histórico em que o desenho começa a ser utilizado na disciplina da arquite-

tura, ou se o desenho terá surgido como modo de comunicação.1 (Rodrigues 
2000: 87). 

Na teoria do desenho de arquitetura, em particular, as análises do tema envol-

vem elementos de forma, vazio, do limite, comportamento e função.2 (Bhatt, 
Holshcer e Thomas 2011: 02). Por exemplo, para Frank Svesson o produto 
essencial da arquitetura é o espaço e a própria teoria do desenho o conirma.3 
(Svensson cited in Costa 1982:11). Também abordamos na presente investi-
gação o desenho como uma ferramenta visual, cujos principais objetivos são: 
conhecer e comunicar. (Távora 2013: C2:3).

O desenho inserido num campo disciplinar próprio, o da arquitetura, aponta 
para uma realidade que ainda está no futuro. Esta ideia remete-nos para a 

história A Origem do Desenho, de Plínio. A jovem ilha de Butades aquando 
da  partida do seu amado, traça uma linha ao redor da sombra. Neste caso o 

desenho é a reação a uma ausência: 

1 ‘Pouco se pode airmar deinitivamente sobre como é que se terá começado a desenhar ou se o desenho 
terá surgido como modo de comunicação.’ (Rodrigues 2000: 87).

2 ‘Within the theory of  architectural design in particular, conventional morphological analyses involving 
the elements of  form, empty space, enclosure, behaviour, and function have been the fundamental 
underlying constructs.’ (Batt Holshcer e Thomas 2011: 11). [trad. própria]

3 ‘O produto essencial da arquitetura é o espaço. O espaço como forma, organizado e preenchido de 
signiicado, portador de símbolos e ideologia ou seja da interpretação imaginária que os seus criadores 
tiveram das condições de vida’ (Svensson cited in Costa 1982: 115).

Problema da Investigação
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‘O desenho arquitetónico procura expor, com a maior precisão possível a irra-

diação do objeto no seu lugar. Mas precisamente este esforço pode tornar mais 

clara a ausência do objeto real.’ (Zumthor 2009: 12).

Na teoria consultada veriicamos  que o desenho de projeto atua durante o 
processo arquitetónico de diferentes modos e com objetivos próprios.4 (Mo-

reira 1994: 51). Importa investigar o desenho inserido num processo de pro-

jeto para perceber as diferentes naturezas dos desenhos, conceitos e objetivos. 

Deste modo, o problema da investigação é: Quais as categorias do desenho 
de projeto e as experiências suscitadas pela prática do desenho? 

Por sua vez, a realização do Centro de Enoturismo Quinta da Aveleda facul-
tou-nos os dados necessários para dar resposta ao problema suscitado. Todos 
os desenhos produzidos são o espaço da investigação, pois: ‘(...) não há conhe-

cimento sem prática.’ (Oliveira 2004: 00). A leitura dos dados resultantes do 
projeto do Centro de Enoturismo permitem-nos compreender o deslocamen-

to em fases do processo arquitetónico.5 (Carneiro cited in ‘Desenho Projecto 

de Desenho’ 2002: 21). Deste modo, a diversidade dos tipos de desenhos 
complexiicam o desenho de projeto, no qual, se torna premente investigar o 
desenho enquanto raciocínio arquitetónico e meio de comunicação:

‘O desenho é praticamente tudo no projeto: é a antecipação da sua imagem e 
do seu espaço; serve o seu início, o seu meio e o seu im. O desenho da génese 
de uma ideia, a memória inicial de um contexto, o desenho rigoroso, o desenho 
de execução, o desenho de um pormenor para discutir com um carpinteiro o 
funcionamento desse detalhe. O desenho do arquiteto integra todos os outros 
desenhos. O suporte, os gestos, o graismo, as cores, a ausência ou a exatidão da 
escala não são indiferentes para o resultado do projeto.’ (Brandão Costa 2006: 
25).

Operando desta forma, concebemos um corpo teórico e por sua vez valida-

mos na prática do desenho a investigação, não  nos limitando a icar restritos 
à teoria existente, pois para averiguarmos o desdobramento do projeto de 
arquitetura em diferentes fases tornou-se necessário conirmar isto no campo 
da prática. 

4 ‘Aceitando um desdobramento em várias fases- ainda que garantindo o enquadramento de cada uma deles 

no conjunto. Poder-se-ía aceitar como suiciente a existência duma veriicação parcelar. Mas a verdade, 
é que no processo arquitetónico o deslocamento em fases não resulta duma técnica de simpliicação 
(decompondo um sistema num conjunto de sub-sistemas de mais fácil resolução), mas pelo contrário é 
um sistema interligado onde um avanço no percurso não garante por completo a justeza de fundamento 

para o seguinte.’ (Moreira 1994 : 51).
5 ‘A qualidade das imagens e o modo como se dão a conhecer e a ver criam um campo que propicia ao 

espetador a capacidade de encontrar outros signiicados que não apenas aqueles que o autor procurou.’ 
(Carneiro cited in  ‘Desenho Projecto de Desenho.’  2002: 21).



Realçadas as principais motivações e exposto o problema da investigação, 
justiicamos a investigação sobre o desenho de projeto. A validade do tema, 

desenho de projeto, é justiicada pelas qualidades que lhe são inerentes. O de-

senho, enquanto ferramenta visual, conquista através da imagem um espaço 
de investigação próprio. A originalidade da imagem depreende-se pela sua 

qualidade em evocar a aparência de algo ausente6 (Berger 1996: 14). Porven-

tura, no desenho de projeto esta ideia irmada por John Berger faz ainda mais 
sentido. O desenho é uma futurologia imediata do objeto arquitetónico e é 
um espaço que traduz as ideias do arquiteto e, por sua vez, as comunica.

Esta ferramenta de projeto adquire uma grande complexidade quando centra-

da na prática do projeto. O que se pretende nesta investigação é compreender 
o comportamento do desenho no processo arquitetónico, deslocado por fa-

ses.7 (Moreira 1994: 51). Existe uma extensa teoria sobre as suas qualidades, 
características e valores. No entanto, pouco se investiga sobre o progresso do 

desenho inserido no processo do projeto. Projetar constitui uma ação e é so-

bre esta ação em o desenho também participa e que aqui se pretende explorar, 
atribuindo luzes ao conhecimento existente.

No processo do projeto o desenho é como as pegadas deixadas na areia. Ele 
mostra-nos o percurso realizado pelo arquiteto no decurso da obra. Revela-

-nos as hesitações, ensaios, convicções. E propicia a capacidade de encontrar 

outros signiicados que não apenas aqueles que o autor procurou (Carneiro 
2002: 21). Estes registos são operações gráicas que permitem compreender a 
evolução do desenho inserido num processo próprio: o de projeto.

Justiicação para a Investigação

1.3

6 ‘As imagens foram feitas, de princípio, para evocar a aparência de algo ausente. A pouco e pouco, porém, 
tornou-se evidente que uma imagem podia sobreviver àquilo que representava(...) Mais tarde ainda, 
a visão especíica do fazedor de imagens foi também reconhecida como parte integrante do registo.’ 
(Berger 1996: 14).

7 ‘Aceitando um desdobramento do desenho em várias fases(...) Poder-se-ía aceitar como suiciente a 
existência duma veriicação parcelar.’ (Moreira 1994: 51).



8 ‘Geralmente, o desenho tem sido considerado um instrumento dócil do qual todos se podem servir, mas que 

nunca ninguém sentiu a necessidade de analisar a sua ampla disponibilidade em absorver funções comunica-

tivas diversas, que o diferencia.’ (Massironi 1982: 09).
9 ‘As relexões teóricas sobre o desenho e o projeto têm sido tratadas dominantemente por autores de projeto.’ 

(Vieira 1995: 17).
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Para Manfredo Massironi, o desenho tem sido considerado um instrumento dócil 

do qual todos se podem servir. O autor demonstra também que é necessário ana-

lisar a ampla disponibilidade em absorver funções comunicativas que o diferenc-

cia.8 (Massironi 1982: 09). A análise do registo do pensamento da arquitetura em 

desenho torna-se relevante para auferir sobre as diferentes funções comunicativas, 

modos de desenhar, objetivos, entre outros. 

Explorar no desenho, como espaço de investigação, os passos, percursos e estra-

tégias obtidos num caso de estudo prático foram os objetivos delineados para o 
desenvolvimento da investigação. Pois, o desenho:

 ‘(...) tem diiculdade em encobrir as marcas produzidas, de as esconder (...) tende a 
deixar visíveis os vestígios gráicos do pensamento, as marcas residuais dum percur-
so ou de uma errância, os seus arrependimentos, facultando a legibilidade de uma 

memória visualizada, da sua procura de criação de sentidos.’ (Bismarck 2000: 01).

Desenhar é conquistar a proporção, forma, medida, construção, paisagem. Pelo 
desenho o projeto. Os desenhos de Siza da Igreja de Santa Maria, os desenhos de 
Louis Khan da Acrópole de Atenas, a pastel, os traços puros de Paulo Mendes da 

Rocha do Pavilhão do Brasil são todos desenhos. Desenhos de convicções, mãos 
desenhantes. Traço, risco, mancha, cor. Desenho.

O desenho é utilizado pelos arquitetos nas suas viagens, projetos e também nos 
momentos de prazer. São inúmeros os momentos em que o desenho se torna 
numa ferramenta auxiliar do arquiteto. Para o professor Joaquim Vieira, o tema do 
desenho é debatido sobretudo por arquitetos.9 (Vieira 1995:17). Esta constatação 
evidencia a pertinência do contínuo desenvolvimento do estudo do tema, sobre-

tudo numa época em que outros métodos de comunicar e representar o projeto, 
referimos a utilização das novas tecnologias,  prevalecem na prática da arquitetura. 

Na igura 03, vemos o Parténon, pelos olhos de Louis Khan. Do lado esquerdo  
do desenho a folha é ocupada com o Parténon situado na paisagem, desenhado 
com cores quentes e na sua base as linhas de outros construções. Do lado direito, 

as colunas do Templo destacam-se pela dimensão que ocupam na folha e pelas 
suas cores. Nestes termos, o desenho é um registo dócil, ágil e eicaz no que se 
prentende observar.

Após as motivações que nos encaminharam para o problema da investigação e que 

aqui o justiicamos, introduzir-se-ão, de seguida, aspetos gerais da metodologia: 
métodos da coleta de dados, métodos de análise e breve resumo das conclusões 
da investigação.

03 Louis Kahn, Acrópole desde o 
Olympieion, Atenas, Grécia,1951.

02 Álvaro Siza, Machu Pichu, Peru.



No capítulo da Metodologia (capítulo 3) apresentamos em detalhe os méto-

dos utilizados na exposição dos dados da investigação e procedente análise 
com o objetivo de dar resposta ao problema da investigação. Fazemos agora 

um breve resumo das principais diretrizes metodológicas:

Na metodologia deinimos uma base teórica e uma base prática para dar res-
posta ao problema da investigação. Na revisão da literatura encontramos as 

bases que lançaram a investigação. E na componente prática, recolhemos e 

organizamos a produção desenhada no projeto do Centro de Enoturismo 
Quinta da Aveleda.

Para o arquiteto Álvaro Siza ‘não é possível abordar o campo da Arquitectura 
sem se ter uma teoria de base.’  (Siza 2005: 161). Porventura será no projeto 
que se comprova a teoria e se prolonga o conhecimento. Ou seja, a investi-
gação não se esgota em si e terá de ser ensaiada no campo de uma prática: 
do projeto de arquitetura. E é no campo da prática que a teoria se airma e  
materializa. 

Damos outro exemplo, a revista de literatura Dual pediu a Sophia de Mello 
Breyner, em 1972, um texto sobre a sua poesia. E como resultado surgiu um 
poema; ‘Ninguém me tinha pedido um poema, eu própria não o tinha pedido 
a mim própria e não sabia que o ia escrever (...) mas, quando vi, aquilo que me 
apareceu foi um poema.’ (Breyner 1972). O campo da prática comprova a in-

vestigação realizada e é o modo mais natural de dar resposta a um problema. 

Na presente investigação, a realização do projeto do Centro de Enoturismo 
Quinta da Aveleda cumpre os seguintes objetivos:

i.  O projeto consiste num equipamento inserido num local especíico e com 
um programa deinido pela Aveleda.

Metodologia
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ii.  Desenvolvimento de um projeto vocacionado para o turismo na região do 

Vale do Sousa e para toda a região do Vinho Verde, em geral.

iii. Adequação do projeto para suportar a investigação e é a fonte dos dados ne-

cessários.

Por sua vez, na exposição dos dados (capítulo 4) estruturamo-los em três Instân-

cias: a primeira Instância corresponde ao grupo de desenhos de reconhecimento 
do território e levantamento, a segunda Instância refere-se aos esboços prévios, 
divagações e todos os desenhos que antecedem a tradução em desenhos técnicos, 
na terceira e última Instância são expostos os desenhos de máquinas com aponta-

mentos desenhados. Esta categorização em três principais fases clariica a análise 
dos dados resultantes do projeto prático para depois serem analisados. Também 
no capítulo 4 são debatidos os principais temas abordados pelos desenhos. 

Ainda acerca das fases de projeto, os primeiros registos são de análise e nestes o 

‘objetivo principal é o da articulação construtiva do conhecimento entre o con-

texto onde se intervém e o que é concebido como resposta a um programa.’10 

(Carneiro 1995:18). São desenhos à vista, representações da personalidade de 
um determinado território. Nestes desenhos existem aspetos coincidentes com 
os desenhos de viagem. Desenhos realizados com prazer que despertam o olhar 

para ver um espigueiro e a sua proporção, o pormenor da sanca de uma porta, 

o Vale que se vê no horizonte e a cantaria perfeita de uma escada. A diferença 
que persiste nestes desenhos de análise, ao contrário dos desenhos de viagem, é 
a necessária condição de conhecer o território para construir nele. O programa, 
as áreas, o terreno de implantação, são desde logo preocupações imanentes no 

espírito criador. O desenho do pormenor do espigueiro pressupõe uma interpre-

tação desse mesmo pormenor que poderá ser utilizado no  nosso projeto. O que 
se desenha poderá repercutir-se no projeto.

Por sua vez, os desenhos de concepção, realizados no estirador, entre os mode-

los em cartão e os desenhos de computador, pressupõem a utilização dos dados 

de análise no contexto e programa.11  (Carneiro 1995: 18). Estes desenhos são 
gestos mentais traduzidos para traços e manchas. Aparentam os temas que são 

abordados no decurso de um projeto. O tema da forma, material, espaço, escala 
são alguns exemplos que categorizam os desenhos. Neles observam-se diferentes 
temas abordados no decurso do projeto. Também os meios de representação as-
sumem diferenças. A perspetiva, a planta, o alçado, são modos de representação 

que se adequam a cada tema abordado:

10 ‘Um desenho de análise que tem como objetivo principal a articulação construtiva de conhecimento entre o 

que preexiste como contexto e o que é concebido como resposta a um programa, enquanto inventiva e para 
ser comunicado com signiicação de formas e ideias para construir.’ (Carneiro 1995: 18).

11 ‘Um desenho de concepção que pressupõe a utilização dos dados das análises no contexto e programa refe-

ridos com as aberturas para que a aprendizagem aconteça na salvaguarda da descoberta e dos princípios da 

expressão de quem desenha.’ (Carneiro 1995: 18).



‘A experiência espacial antes da sua construção, a simulação da sua realidade em 
largura, altura, dimensão, proporção, profundidade, campo, cor e textura estão 
no desenho e todos constituem o projeto e por sua vez estabelecem a espaciali-

dade possível antes da sua concretização.’ (Brandão Costa 2000: 24).

Por sua vez, as principais conclusões que retiramos da investigação demons-

tram que o desenho de projeto varia, em acordo com as fases de projeto. 

Após desenvolver esta ideia, veriicamos nas conclusões de que os desenhos 
sofrem uma metamorfose. Os primeiros desenhos são sobretudo de levanta-

mento, nestes desenhos reconhece-se a função de colocarem o arquiteto no 

território. Após esta primeira fase os desenhos começam a explorar a forma. 
O programa, lugar, entre outras condicionantes, encaminham as soluções do 
projeto. Preferimos apelidar estes desenhos de esquissos. São desenhos rápi-
dos de plantas, pormenores construtivos, estudo do programa. 

Os desenhos procuram explicar o que não é conseguido por via da palavra.12 

(Carneiro 1995:18). Pois, o arquiteto trabalha num mundo de raciocínio igu-

rativo ou formal, como o indicia o arquiteto Nuno Brandão Costa.13  (Brandão 
Costa 2000: 50). E é neste mundo igurativo que são traduzidos os principais 
temas de projeto, como o salientamos neste subcapítulo. Analisar o processo 

comunicativo do desenho pressupõe a análise do seu conteúdo e, por sua vez, 

este mesmo conteúdo dá-nos indicações de temas que foram considerados 

relevantes. Por exemplo, no tema do material é frequente, a partir de um 
determinado ponto do processo arquitetónico, os desenhos de pormenores 

construtivos surgirem. 

No projeto, os desenhos têm algo em comum com as pinturas cubistas. Pla-

nos que se desdobram ao mesmo tempo, a necessidade de incutir o movimen-

to nas formas e o sentimento de que ainda cabe mais alguma coisa na tela. 

É normal nos desenhos de projeto caber tudo. A planta, o  pormenor de um 

caixilho, uma perspetiva, a axonometria no canto da folha, as notas, os cálcu-

los das áreas, os apontamentos de bibliograia a consultar e já sem espaço na 
folha, partimos para outra folha e, talvez, o lápis seja 4B para intensiicar o 
traço, ou então, utilizam-se os lápis de cor para destacarem o que interessa. Os 
desenhos chegam a um ponto de saturação em que é já quase imperceptível o 
que se lhes anotou e apenas icou na mente a clareza. Tudo vale.

‘Interessante será ainda notar, nos desenhos de arquitetos, a liberdade com que 
certos códigos, por vezes bastante estritos e rígidos, são usados como que à mão 

levantada, quer isto dizer que alguns esquissos são um desenrolar de representa-

ções várias em que o assunto apresentado se vai metamorfoseando, dos lagartos 

hesitantes e indecifráveis de uns arabescos até às mais fantásticas borboletas 

12 ‘(...) se por um lado com o desenho procuramos aquilo que não se consegue dizer ou explicar com 
palavras não será menos verdade que com o desenho procuramos também airmar o indizível e que é 
nesse mesmo indizível que se explica a especiicidade e excecionalidade do arquiteto- autor.’ (Carneiro 
1995: 18).

13 ‘Para os arquitetos o mundo do raciocínio é muito igurativo ou formal.’ (Brandão Costa 2000: 50).
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axonométricas, e não é impossível que tudo apareça no mesmo desenho, na mesma 
folha de papel e sempre com aquela sobriedade absoluta de ser apenas um meio ca-

minho de um processo, de existir numa fronteira de pensamento e ação que tornam 
tão palpável o processo mental que o provocou.’ (Rodrigues 2000:99).

Por sua vez, no que concerne à natureza do desenho, para a investigadora Ana 

Leonor Rodrigues, o desenho é um instrumento de análise objetivo, mas também 
subjetivo. Porém, o desenho torna-se num objeto híbrido, quando se torna o 
objeto de análise, pois o desenho é uma ferramenta objetiva e subjetiva.14 (Rodri-
gues 2000: 99). O arquiteto Peter Zumthor, atenta que o que os arquitetos dizem 
sobre as suas obras, muitas das vezes não coincide com o que estas nos contam. 

E indica que este facto está relacionável com os arquitetos falarem sobre os as-

petos pensados ao invés de transmitirem as paixões secretas que lhes conferem 
alma.15(Zumthor 2009: 21).

Talvez nos desenhos, as paixões secretas sejam mais facilmente decifráveis. Para 

além dos temas de projeto, as paixões que alimentam o processo e lhe dão alma 
são marcadas no processo desenhado. Por exemplo, é frequente nos desenhos 
do arquiteto Álvaro Siza as formas zoomóricas e humanas surgirem por entre 
perspetivas, cálculos e notas. Nestas formas não reconhecemos um signiicado 
apenas, mas múltiplas signiicâncias e interpretações:

‘Projetar signiica, em grande parte, compreender e ordenar. Mas a verdadeira subs-
tância essencial da arquitetura é originada, no meu entender; pela emoção e inspira-

ção. Os momentos valiosos da inspiração aparecem com o trabalho paciente. Através 
de uma imagem interior que surge de repente, de um novo traço num desenho, toda 

a construção do projeto parece alterar-se e reconstituir-se numa fracção de segundo. 

(...)Tudo o que ainda agora sabia sobre o objeto a criar aparece sob uma clara e nova 
luz. Sinto então alegria e paixão e algo em mim parece dizer: Quero construir esta casa!.’ 

(Zumthor 2009: 21). 

14 ‘O conhecimento que dele se obtém é exatamente o ponto em que o desenho se torna num objeto híbrido, 
porque é realmente um instrumento de análise objetivo, mas também é um instrumento de análise subjetivo.’ 
(Rodrigues 2000: 99).

15 ‘Quando os arquitetos falam sobre as suas obras, muitas vezes o que dizem não coincide exatamente com 
o que estas nos contam. Provavelmente está relacionado com o facto de os arquitetos falarem mais sobre 

os aspetos pensados dos seus trabalhos e darem pouco a conhecer das paixões secretas que lhes conferem 
realmente alma.’ (Zumthor 2009: 21).
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No presente capítulo lançamos as bases da dissertação, introduzimos o tema 

geral e deinimos o problema da investigação. Em seguida, a pesquisa foi 
deinida e a metodologia foi brevemente descrita e justiicada. Estas são as 
fundações da dissertação. Prosseguimos agora com uma descrição resumida 

da estrutura do trabalho.

No capítulo 2, construímos uma base teórica através da revisão da literatura 
com o objetivo de identiicar possíveis lacunas na teoria e lançar bases para a 
dissertação poder responder ao problema da investigação.16 (Perry 1998: 17).
Começamos por fazer um enquadramento histórico desta ferramenta e, atra-

vés da teoria consultada, realizamos um quadro cronológico com alguns mo-

mentos históricos considerados relevantes (capítulo 2.1). Após realizarmos 
um breve enquadramento histórico do desenho, exploramos a sua capacidade 
em inaugurar uma nova Instância de projeto. Ainda neste subcapítulo ixamos 
o desenho como uma ferramenta visual que compreende a gestação arquite-

tónica e exploramos as qualidades que lhe são intrínsecas17 (Moreira 1994:46). 
De seguida, no capítulo 2.2, investigamos sobre a organização do desenho no 
processo do projeto e estruturamos os métodos de projeto em três fases. São 
vários os autores que indiciam a existência de diferentes subtipos de desenhos 
(Costa 1982: 116; Vieira 1995: 39; Carneiro 2002: 15; Moreira 1994:51). 

Posteriormente, centramos a investigação nos registos desenhados que sur-

gem no princípio de um projeto (capítulo 2.3). Nesta fase veriicamos que 
estes desenhos são interpretados como composições infantis.18 (Aalto cited in 

Briones 2006: 669). Após investigarmos o desenho como uma ferramenta vi-
sual, guiamos a investigação para a interpretação do desenho como ferramen-

16 ‘The second chapter aims to build a theoretical foundation upon which the research is based by reviewing 
the relevant literature to identify research issues which are worth researching because they are contro-

versial and have not been answered by previous researchers. That is, the literature review is not an end 
in itself, but is a means to the end of  identifying the worthy research issues that will be listed in the 
chapter´s conclusion (...).’ (Perry 1998: 17).

17 ‘O desenho é um elemento especíico da gestação arquitetónica.’ (Moreira 1994: 46).

Resumo da Investigação
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ta gestual (capítulo 2.4). E abordamos a mão como instrumento mediador  entre o 

desenho interno e o desenho externo19 ( Garcia 2004: 48).

No capítulo 3 descrevemos a metodologia utilizada para a recolha, organização e 
exposição dos desenhos produzidos no decurso do projeto para a Quinta da Ave-

leda, em acordo com a teoria exposta no capítulo anterior. Discorremos sobre a 
tipologia da metodologia (capítulo 3.1.1) e procedemos à descrição do projeto do 
Centro de Enoturismo (lugar, programa entre outras condicionantes). Por últi-
mo, justiicamos a elaboração do projeto e estruturamos a investigação.

No capítulo 4 expomos os desenhos realizados para o projeto do Centro de Eno-

turismo e organizamo-los em três fases. Na primeira fase apresentamos os pri-
meiros desenhos realizados (subcapítulo 4.2). Os primeiros registos visuais foram 
organizados num percurso visual para facilitar a sua leitura. Ainda nesta primeira 

fase apresentamos os desenhos de levantamento do lugar do projeto (capítulo 
4.3).Na segunda fase mostramos os primeiros embriões do projeto20 (Moreira 
1994: 46). E na terceira fase expusemos os desenhos realizados a computador 
com apontamentos de desenhos à mão levantada.

No decurso do capítulo 4, os desenhos são apresentados em três instâncias que 
desenvolvem os temas que contextualizam os registos desenhados. Por exemplo, 
no capítulo 4.5 existe um grande número de desenhos sobre a cobertura para 
o Centro de Enoturismo. Deste modo, expomos os desenhos e a teoria que os 
acompanha debate sobre os mesmos e os temas que são sugeridos por estes.

Por último, no capítulo 5 apresentamos as conclusões da investigação. O desenho 
fecunda um método próprio de projeto, e por ele se concebe uma ação que se 
inicia no reconhecimento do território até à conclusão inal do projeto. Desenhar 
constitui sempre uma ação que encontra pelo caminho diferentes temas. Em 

suma, as diferentes categorias do desenho são um meio para a ação- a descoberta 

do projeto.

18 ‘(…) después de que el espíritu de mim trabajo y sus innumerables imperativos se han grabado en mim 
subconsciente, olvido por un tiempo el labirinto de los problemas. Paso a un modo de trabajo que nos es 

muy ajeno al arte abstracto. Guiado unicamente por mi instinto, dibujo, no ya sínteses arquitectónicas, sino 
composiciones francamente infantiles, dejando así poco a poco, a partir de una base abstracta, desarrollarse 

una idea nuestra, una espécie de espíritu general, gracias a la cual, los numerosos problemas parciales y con-

tradictorios podrán ser armonizados.’ (Aalto cited in Briones Congresso Internacion de Expressión Gráica 
2006: 669). [trad. própria]

 19  O desenho interno possibilita, pois, a existência do desenho externo. Federico Zuccari deine-o como:
   ‘(…) o desenho delimitado por sua própria forma, e desprovido de substância corporal: simples traço, deli   
    mitação, medida e igura de qualquer coisa imaginada ou real.’ (Garcia 2004: 48).
20 ‘Na quase totalidade dos estudos sobre metodologia da arquitetura a sua fundamentação é feita na base de 

critérios comuns a outras disciplinas, quase sem referência, ou pelo menos sem acentuação da importância 
do desenho enquanto elemento especíico da gestação arquitetónica. E a verdade é que ele deverá funcionar 
paralelamente aos mecanismos decorrentes da utilização de um método, não só como registo efetivo de cada 
uma das fases de desenvolvimento, matéria controlável e portanto potencialmente mutável- mas também en-

quanto representação, mesmo de síntese parcial e como elemento capaz de provocar novos avanços’ (Moreira 
1994: 46).
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O processo desenhado é apresentado através dos temas de projeto. 
O desenho é inserido num contexto próprio e revela-nos as várias 
signiicâncias do projeto.
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A metodologia adotada para a presente investigação é organizada em quatro 
fases principais. 

Numa primeira fase foi realizada a revisão da literatura durante seis meses e 

iniciamos o projecto para o novo Centro de Enoturismo da Aveleda. Também 
nesta fase foram mantidas reuniões com os promotores do projeto (Quinta 
da Aveleda) e foi feito um levantamento histórico e desenhado da Quinta e 
da região.

Na segunda fase, após a revisão da literatura, e iniciado o projeto procede-

mos à organização de todo o processo resultante do mesmo. A investigação 

depende de uma inventariação rigorosa desde o início do caso de estudo. A 

organização escolhida foi a estratiicação do processo em três fases seguindo 
a linha cronológica, do princípio para o im do projeto como foi esclarecido  
no Resumo da Investigação.

A terceira fase avalia as tendências de evolução do projeto através do proces-
so desenhado, embora não descuremos os outros dados do processo do pro-

jeto e cruzamos o processo desenhado com os outros elementos produzidos 

sempre que se torne relevante. Importa referir ainda que o entendimento do 
desenho será melhor quantas mais vezes ele se relacionar com outros instru-

mentos que contribuíram para o projeto em qualquer uma das fases.

A quarta e última fase tem como objetivo concluir a investigação através 
da resposta ao problema da investigação. O mapeamento dos desenhos é um 
meio para se construir uma interpretação dos dados resultantes do caso de es-

tudo e encerrar a investigação com conclusões claras para a questão suscitada.

Por sua vez, a estrutura da presente dissertação adopta a estrutura para traba-

lhos cientíicos deliniada pelo investigador Chad Perry. Esta estrutura supor-
tou a presente investigação. (Perry 2012: 63-86).

Estrutura da Investigação

1.6

Capítulo 1
Introdução

Capítulo 2
Modelo e Hipótese

Capítulo 1
Introdução

Capítulo 4
Análise e Recolha 

dos Dados

Capítulo 5
Contribuição 

para o Corpo de 
Conhecimento

Corpo de Conhecimento

Pesquisa do Candidato

Esquema para a Estrutura da Investigação (Chad Perry 1998: 5). 



PRIMEIRA FASE: EXPOSIÇÃO DO CASO DE ESTUDO E DA COLETA DE DADOS

Revisão da Literatura (2º Capítulo)
Início do Caso de Estudo do 

Centro de Enoturismo

 Organização dos Dados:Coleta de Dados

SEGUNDA FASE: EXPOSIÇÃO DOS DADOS

Instância Perceptiva  

TERCEIRA FASE: ANÁLISE DOS DADOS

Interpretação dos Dados

Tratamento dos Dados Obtidos 

Cruzamento do Desenho com 
Outras Ferramentas Utilizadas

QUARTA FASE: RESPOSTAS AOS PROBLEMAS DA INVESTIGAÇÃO

Identiicação dos Efeitos do Desenho para o Projeto

Criação de Tabela de Síntese

CO
N

CLU
SÕ

E
S

Instância Conceptual Instância Operativa
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A abordagem do desenho nesta investigação pressupõe uma leitura faseada, 

não descurando uma leitura interligada entre as diversas fases. O deslocamen-

to em fases não resulta duma técnica de simpliicação, mas sim incorre numa 
estrutura metodológica necessária para o entendimento prático do desenho 

de projeto. (Moreira 1994: 51). 

No desenho encontramos um instrumento de análise objetivo, no entanto, 

este instrumento é subjetivo (Rodrigues 2000: 99). No que, o corpo teórico 
abordado na revisão da literatura (capítulo 2) lança as bases fundacionais para 
que a interpretação dos dados não se desvie da metodologia apresentada no 

capítulo 3 e para o tratamento e interpretação dos dados não serem do campo 
subjetivo. Ainda no capítulo 2, na revisão da literatura, encerramos o mesmo 
com uma entrevista ao arquiteto Sérgio Fernandez que conduz a investigação 
para a exposição dos dados de projeto. Esta entrevista é uma súmula daquilo 
que foi investigado durante o capítulo da revisão da literatura.

Por sua vez, as fronteiras da presente investigação residem no desenho de 

projeto e nos espaços de atuação que ele circunscreve. Contudo, o projeto 
é uma personagem com muitos autores, como o airma Álvaro Siza (Siza 
2009:25). Apesar de a investigação abordar o desenho de projeto e delinear 
neste sujeito o espaço da investigação é determinante não descurar o valor 
dos outros autores, pois  ‘(...) é obsessivo e impertinente em caso contrário.’ 
(Siza 2009:25). Neste contexto, as outras ferramentas utilizadas, no decurso 
do projeto do Centro de Enoturismo, são apresentadas na exposição dos da-

dos (capítulo 4). Sempre que se torna necessário o desenho é cruzado com as 
outras ferramentas. No entanto a ferramenta que nos interessa debater é o de-

senho. Porém, trabalhos futuros poderão testar o encadeamento do desenho 
com outras ferramentas de projeto e averiguar o diálogo que é estabelecido 
entre as diversas ferramentas.

Delimitações

1.7
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O desenho constitui um registo de cada uma das fases do projeto de arquitetura. 
E para Cristiano Moreira, esta oportunidade de encontrar no desenho um espaço 
de investigação metodológica das práticas do projeto é descurado:

‘Na quase totalidade dos estudos sobre metodologia da arquitetura a sua fun-

damentação é feita na base de critérios comuns a outras disciplinas, quase 
sem referência, ou pelo menos sem acentuação da importância do desenho 
enquanto elementos especíico da gestação arquitetónica. E a verdade é que 
ele deverá funcionar paralelamente aos mecanismos decorrentes da utilização 

de um método, não só como registo efetivo de cada uma das fases de de-

senvolvimento- matéria controlável e portanto potencialmente mutável- mas 
também enquanto representação, mesmo de síntese parcial e como elemento 
capaz de provocar novos avanços.’(Moreira 1994: 46).

O conteúdo desenhado adquire a possibilidade de ser um instrumento aferível, re-

gisto útil de signiicâncias. E ‘as igurações do desenho deverão demonstrar aqui-
lo que a palavra poderá teorizar como conceito, como conirmação do adquirido, 
enquanto conhecimento, enquanto capacidade operativa.’(Carneiro 1995:18).

Por sua vez, acerca da utilização do plural majestático, este estilo é utilizado em 
toda a dissertação exceto no capítulo IV, pois é neste capítulo da investigação que 
são apresentados os dados do projeto do Centro de Enoturismo realizados pelo 
autor. 

1.7.1 Clariicação de Conceitos

A clariicação de conceitos desde o início da investigação é uma premissa para 
que o raciocínio seja claro e a interpretação não seja dúbia, evitando uma super-

icialidade linguística. Neste sentido começamos pelo termo maior, o tema da 
investigação: Desenho. O termo desenho, é utilizado na arquitetura para se referir 
a diversos contextos da atividade projetual.21 (Vieira 1995: 19). É frequente a pa-

lavra atingir um sentido mais lato no projeto. Porém, a investigação propõem-se 
a focar o desenho enquanto ‘(...) representação bidimensional de imagens, reali-
zada com a mão, da maneira mais elementar, mais simples e complexa possível.’ 
(Vieira 1995: 21). 

Por sua vez, no desenho existem tipologias que o distinguem em forma e conte-

údo. Os termos esquisso e esboço, representam o mesmo, referem-se aos traços 
iniciais de uma obra. Nesta lógica, o uso de um ou de outro conceito representam 

a mesma ideia. Contudo damos preferência ao uso da palavra esquisso, pois es-
quisso em italiano denominava um  pensamento.22 (Bismarck 2000:02). Interpreta-

21 ‘É muito frequente entre nós em áreas diversas, mas especialmente entre os arquitetos, nas vulgares conversas 
de café, na pedagogia, nos escritos e no pensamento, a utilização da palavra desenho referindo-se a diversos 
contextos da atividade projetual. Facilmente se veriica que a palavra desenho pode ser substituída por proje-

to sem que nada de essencial se perca.’ (Vieira 1995:19).
22 ‘(…)lembremos por exemplo que, nas antigas categorias de desenho do Renascimento, o esquisso era tam-

bém apelidado de pensiero, exatamente pela sua proximidade com a ideia.’ (Bismarck 2000:02).



mos o esquisso enquanto pensamento traduzido para a realidade por gestos e 

consequentemente por traços, pontos, linhas e manchas. 

Continuando, os desenhos à vista são utilizados para representar os desenhos 
do lugar. São desenhos que representam o visível.  O objeto que é represen-

tado está visível para quem produz uma interpretação desenhada. Também os 
desenhos de viagem se inserem nesta categoria, embora estes possam repre-

sentar uma outra categoria de desenhos. Porém, no capítulo 2.5, os desenhos 
de viagem são debatidos como desenhos em trânsito. O desenho é interpre-

tado como um espaço de reconhecimento da realidade visível e são apresen-

tados alguns desenhos realizados pelo autor em viagem.

Por último, os termos Instância Perceptiva, Conceptual e Operativa repre-

sentam os três dominios em que o desenho decorre no processo de projeto.23  

(Vieira 1955: 39). A investigação estrutura-se nestas três fases de modo a veri-
icar as diferentes gráicas do desenho e a sua função projetual, para assim se 
determinar como o desenho acontece, os seus efeitos, desenvolvimento e por 

último, como se revela e esclarece a busca pela forma.

‘Os desenhos de arquitetura são múltiplos e de origem diversa: de análise e estudo, 
de concepção, de apresentação, de pormenorização, de execução, de comunica-

ção. Poderíamos assim falar de uma taxinomia de iguras de arquitetura segundo 
os sistemas de notação gráica e veriicaríamos que existe, de facto, uma relação 
direta entre a natureza de um dado desenho e a sua função projetual.’ (Carneiro 
2002:15).

23 ‘Poderemos dizer que o desenho decorre, normalmente, em três domínios ou instâncias. A conceptual, 
a perceptiva e a operativa. Aí se conjugam os fatores sentimentais, intuitivos, racionais ou perceptivos.’ 

(Vieira 1995:39).
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   ‘O desenho arquitetónico procura expor, com a maior precisão possível, a irradiação do objeto no seu lugar.

Álvaro Siza Vieira 2009: 137

’
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No subcapítulo 2.1 investigamos quando se efetivou na história, a relação entre dese-
nho e projeto de arquitetura e exploramos as suas principais características. Também 
investigamos dois modos de comunicar pelo desenho (Cabau 2012: 41).

De seguida, para melhor clariicar o papel do desenho, as suas origens e os efeitos 
para o projeto de arquitetura, estruturamos os métodos de projeto em três fases. Esta 
hipótese de estruturação tripartida é sustentada pela Prova de Aptidão Pedagógica da 
autoria do arquiteto Alves Costa (Costa 1982: 116). Ainda no subcapítulo 2.2, apresen-
tamos um quadro síntese com as naturezas dos desenhos produzidos nas três fases de 
projeto e os seus objetivos.

No subcapítulo 2.3 abordamos as composições infantis sugeridas por Alvaro Aalto 
(Aalto cited in Briones 2006: 669). Estas composições referem-se aos primeiros dese-
nhos realizados durante o processo de arquitetura. Também expusemos um exemplo: 
um dos primeiros registos gráicos realizados por Peter Zumthor para o projeto das 
Termas de Vahls.

Por sua vez, no subcapítulo 2.4 enquadramos o desenho como uma ferramenta ges-
tual. No qual, as mãos estabelecem a relação entre o interior do corpo com o seu 
exterior e debatemos o desenho interno e o desenho externo segundo Zuccari.

Continuando, no subcapítulo 2.5 foi investigado o valor dos desenhos de viagem. 
Nesta tipologia de desenhos vivencia-se o mundo observável e existe um desejo por o 
apreender e ixar na folha de papel. Posto isto, desenhar é viajar, em primeiro viaja-se 
com os olhos sobre o pormenor de um casario e depois viaja-se de novo, agora com a 
mão sobre a folha de papel. Riscar, preencher de cor, manchar, rasgar a folha e come-
çar tudo de novo, ou virar a folha e desenhar um outro pormenor. Os desenhos são 
viagens, viaja-se de um ponto da folha para outro, viaja-se com o olhar e desenha-se.

Por im, o capítulo II é concluído com um Reencontro. A entrevista ao arquiteto 
Sérgio Fernandez é uma súmula do que foi investigado, nesta entrevista conclui-se a 
investigação teórica e avança-se para o próximo capítulo.
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1 ‘In contrast to purely symbolic words, visual communication can convey some contente and structure 
directly.’ (Tversky 2010: 03). 

2 ‘The history of  architecture is of  course longer than the history of  architectural representation(...)
However,  representations in the form of  plans (...) were made since antiquity. There are paintings 
depicting buildings, of  course, but also drawings, were made since antiquity. There are paintings depicting 

buildings, of  course, but also drawings and engravings on clay, on stone(...)’ (Goldschmidt 2011: 03). 

O ato de comunicar é intrínseco a diversas atividades, uma das quais é a ar-
quitetura. Neste campo a comunicação visual prevalece face à comunicação 
textual. Ao contrário das palavras, a comunicação visual transmite diretamente 
o conteúdo e a estrutura que é representada.1 (Tversky 2010: 03). Com efeito, 
o desenho é uma das ferramentas visuais intrínseca à atividade do projeto de 
arquitetura. Importa percebermos:

i. Quando se efetivou, na história, a utilização do desenho no projeto de 
arquitetura?
ii. Quais as principais características desta ferramenta?

2.1.1 Desenho de Arquitetura: 
Do Processo de Oralidade à Escrita do Processo

Referente à primeira questão, apuramos que a história da arquitetura é mais 
longa do que a história da sua representação. Embora existam desde a antigui-
dade desenhos e gravuras em argila, pedra, bambu, tecidos, papiros e pergami-
nhos a representarem construções2 (Goldschmidt 2011: 03). Porém, importa 
salientar que após a consulta de diversos autores não encontramos consenso 
quanto ao período histórico em que o entrosar do desenho com o projeto de 
arquitetura se efetivou. 

Deste modo, ao invés de ixarmos a investigação num só período histórico, 
pretendemos debater os vários momentos considerados relevantes, apurar o 
desenvolvimento do desenho e a sua precedente utilização no processo do 

Origem Histórica do Desenho de Projeto e 
Principais Características

2.1



Exercício de Manualidade 
e experiencialismo empírico 7

Exercício do Pensamento 
Abstrato e Teórico 

Séc. XIV Séc. XV Séc. XVI

Séc. XVII Séc. XVIII

Séc. XIX Séc. XX

Taccola, “De Ingeneis”, 1433.3

Jean d´Alembert e De-
nis Diderot, “Encyclo-

pédie”, 1751.4

John Ruskin (1819-
1900), Viollet-Le-

-Duc (1814-1879).5 
Le Corbusier 
(1887- 1965).

Projecto para a 
Fortaleza de Ma-

zagão, 0000.6

Joaquim Vieira Philip CabauMarta Oliveira

3 ‘No que respeita à  emergência do desenho e à sua importância no conhecimento experimental do mundo visual (...) constitui uma referência da sua época- enquanto ferramenta que assiste, simultaneamente, a investigação das ideias    
  e a comunicação do processo inerente à concretização dessa ideia- foi a edição dos quatro volumes de desenho de máquinas, simples e compostas, denominadas de De Ingeneis’ (Cabau 2012: 31).
4 ‘Denis Diderot, na famosa Enciclopédia ‘Encyclopédie Diderot et D´Alembert’, tentou pensar a questão do desenho na conceptualização e procedimentos de realização dessas práticas. Para Diderot (...) esta questão das conigura 
   ções dos processos de pensamento sobre o fazer era um dado crucial para o entendimento do paradigma do trabalho que constitui o seu quadro de análise.’ (Cabau 2012: 41).
5 ‘(...) encontram-se representadas em três iguras fundamentais dos debates que caracterizaram a segunda metade do século XIX  e os princípios do século XX: Viollet-Le-Duc (1814-1879), John Ruskin (1819- 1900) e, mais tarde, 
   Corbusier (1887- 1965).’ (Cabau 2012: 43).
6  ‘Na obra da fortaleza de Mazagão, a que se destinava o projecto de Francisco de Holanda, participam os principais mestres de arquitectura da época que reúnem e avaliam as condições no local: Miguel de Arruda com Benedito de 
   Ravena, Diogo de Torralva e João de Castilho que dirige e acompanha as obras, realizadas com base no projecto de Ravena. Nos termos de Francisco de Holanda dir-se-ia que eles são os outros arquitetos, a quem o desenhador quando 

   não quiser usar da arquitetura com o príncipe que serve, para os deixar viver dá o desenho e invenção da obra para que os tais oiciais hajam de acabar sobre o seu desenho.’ ( Oliveira 2004: 148).
7 ‘O momento em que a diferença de procedimentos ganha expressão coincide aproximadamente com o inal da Idade Média e coincide com a passagem de um processo de oralidade (...) para um exercício pautado pela escrita do 
   processo da ediicação que governa os procedimentos de execução da construção.’ 
8  ‘Após a revolução industrial, com o aumento da complexidade da vida social e produtiva este quadro alterou-se. Viollet-Le-Duc e Ruskin, produziram obras sobre a teoria do projecto e do desenho com incidência nos domínios da 

   educação e formação artística.’ ( Vieira 1995: 25).
9  ‘Antes que Brunelleschi, sabemos que la comunicación con los operários através de la palabra, y no con dibujos, había sido una prática habitual durante toda la Edad Media.’ ( Cabezas 1995: 48). [trad. própria]
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2- Leon Baptista Alberti it
‘Dez livros sobre a Arquitetura’, 
1442-1452.

6- Filareto it
‘Codex Magliabechianus II, I’, 
1461-1464.

3- Daniele Barbaro it
‘Os Dez Livros de Arquitetura de 
M. Vitrúvio’, 1556.
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7- Iacomo Vignola it
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Arquitetura’, 1562.
10- Andrea Palladio it
‘Os Quatro Livros de Arquitetu-
ra’, 1570.
11- Vicenzo Scamozzi it
‘Toda a Obra sobre a Arquitetura 
e a Perspectiva’, 1619.
12- Sebastiano Serlio it
‘Ideia da Arquitetura Universal’, 
1615.
17- Claude Perrault fr
‘Os Dez Livros sobre Arquitectu-
ra de Vitrúvio Corrigidos e Numa 
Nova Produção em Francês ’, 
1673.
18- François Blondel fr
‘Curso de Arquitectura’, 1683.

19- Augustin D´Aviler fr
‘Curso de Arquitectura que Inclui 
as Ordens de Vignola’, 1683.

24- Jacques-François Blondel fr
‘Arquitectura Francesa’, 1756.

26- Marie- Joseph Peyre 
‘Obras de Arquitectura’, 1765.

27- Claude-Nicolas Ledoux fr
‘A Arquitectura nas suas Relações 
com a Arte, os Costumes e a 
Legislação’, 1804.

32- Viollet-le-Duc frança
‘Pensamentos sobre Arquitetura’, 
1872.

INGLATERRA
8- John Shute  engl
‘Os Princípios da Arquitetura’, 
1563.
13- Henry Wotton engl
‘Os Elementos da Arquitectura’, 
1624.
22- James Gibbs ingl
‘Regras para o Desenho das Di-
ferentes Partes da Arquitectura’, 
1732.

ALEMANHA
5- Walther Rivius al
‘Vitrúvio Alemão’, 1548.
14- Joseph Furttnbach o Velho al
‘Arquitectura Civil, ou Descrição 
do Modo de Construir Segundo a 
Melhor Forma e a Mais Justa Re-
gra: Primeiro os Palácios’, 1628.

15- Abraham von Grundt al
‘Descrição Completa das Cinco 
Colunas Tal Como Foram Reuni-
das Pelos Tres Célebres Vitruvio, 
Scamozzi e Outros Grandes Ar-
quitectos’, 1624.

20- Paulus Decker al
‘A Arquitectura do Príncipe ou 
Arquitectura Civil’, 1716.

21- Johann von Earlach al
‘Esboço de uma Arquitectura 
Histórica’, 1721.
28- Friedrich Weinbrenner alem
‘Manual de Arquitectura’, 1819.

29- Leo von Klenze alem
‘Instruções sobre a Arquitectura 
do Culto Cristão’, 1822.

30- Karl Friedrich Schinkel alem
‘Recolha de Projecto Arquitectó-
nicos de Schinkel’, 1840.

31- Friedrich Hoffstadt alem
‘Dicionário do Gótico, ou Regras 
Fundamentais do Estilo Gótico 
Para Uso de Artistas e Artesãos’, 
1845.

23- Robert Morris ingl
‘Conferências sobre a Arquitectu-
ra’, 1736.

25- William Chambers ingl
‘Um Tratado Sobre a Arquitectura 
Civil’, 1759.

SÉCULO XX
33- Ebenezer Howard sec. XX
‘As Cidades jardim do Futuro’, 
1898.

34- Tony Garnier sec. XX
‘Uma Cidade Industrial: Estudo 
para Construção de Cidades’, 
1917.

37- Walter Gropius sec. XX
‘A Arquitectura Internacional’, 
1925.

35- Bruno Taut sec. XX
‘A Coroa da Cidade’, 1919.

36- Le Corbusier sec. XX
‘Para uma Nova Arquitetura’, 
1923.

Antes do Desenho 
Existia a Palavra8

0

Lino Cabezas

FRANÇA
1- Villard de Honnecourt fr
‘Livro de Ornatos e Motivos’, 
1230.

9- Philibert De l´Orme  fr
‘O Primeiro Volume de Arquite-
tura’, 1567.
16- Roland Chambray fr
‘Paralelo da Arquitectura Antiga e 
da Moderna: com uma Coletanea 
dos Dez Principais Autores que 
Escreveram sobre as Cinco Or-
dens’, 1650.

4- Jean Martin fr
‘Arquitetura ou a Arte da Boa 
Construção’, 1547.

8
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3 ‘En relación al predomínio de la palabra, en una hipóteses defendida por Robert Branner se sostiene la 
idea de que los arquitectos medievales abandonaron su dependencia del dibujo en los proyectos frente al 
uso de la expressión oral; según este autor, el retorno de la cultura gráica de plantas, alzados y perspec-
tivas supuestamente retomada desde la Antiguidade, no debe situarse antes del siglo XIII. Con argumen-
tos parecidos, también respecto a la arquitectura griega, algunas hipóteses plantean la idea de que en el 
ejercicio de la profesión no se precisaban ayudas gráicas, utilizando sólo ‘especiicaciones’, designadas 
en griego con la palabra ‘anagrapheis’ , ya que ésta puede signiicar a la vez ‘dibujos’ o ‘descripciones.’ 
(Cabezas 2008: 48). 

4 ‘Procuramos aqui conirmar que o tratado original teria tido no máximo doze desenhos e que esses dese-
nhos são mencionados, pontualmente, por Vitrúvio ao longo do seu tratado.’ (Sequeira 2010: 42).

5 ‘No quarto livro Sérlio argumenta este assunto, considerando que Vitrúvio não teria feito nenhum dese-
nho propositadamente pois no seu tempo, como no de Sérlio haveriam ignorantes que tentariam copiar 
sem entender as ordens arquitetónicas.’ (Sequeira 2010: 54).
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Esquema 02
Cronologia do Desenho de Projeto

projeto. Com estes objetivos realizamos o Gráico Cronológico [Esquema 02] 
que apresenta os vários períodos históricos salientados pelos autores citados 
(Joaquim Vieira, Marta Oliveira, Philip Cabau e Lino Cabezas).

Segundo Lino Cabezas o desenho não ocupava lugar no processo da obra de 
arquitetura durante a Idade Média3 (Cabezas 2008: 48). Neste período temporal 
o modo de comunicar o projeto efetivava-se sobretudo por via da comunicação 
verbal.

No entanto, antes da Idade Média importa referir o tratado De architectura da 
autoria de Vitrúvio, realizado no século I a.C., no qual, Vitrúvio reivindica a 
necessidade do mestre arquiteto ser um perito em desenho. Contudo o próprio 
Tratado não faz uso relevante do desenho, sendo esta evidência anómala. Se-
gundo o professor e investigador João Sequeira, o tratado original de Vitrúvio 
teria tido no máximo doze desenhos4 (Sequeira 2010: 42). 

O parco recurso ao desenho para investigar e comunicar as ideias explanadas no 
Tratado de Vitrúvio é justiicado por Sérlio, referindo que o uso dos desenhos 
poderiam ser utilizados por ignorantes que tentariam copiar sem entender as 
ordens  arquitetónicas.5 (Sequeira 2010: 54). Outras justiicações mais plausíveis 
poderão ter estado na origem da não utilização do desenho no Tratado. Como 
por exemplo, os copistas ao representarem os desenhos poderiam adulterar o 
seu conteúdo e assim se perderia toda a valerosidade dos desenhos, no qual, Vi-
trúvio para ultrapassar este obstáculo sempre que se depara com alguma com-
plexidade que não pode ser clariicada pelo uso da palavra, envia o leitor para a 
observação do objeto real. (Sequeira 2010: 42).

Continuando, a natureza dos desenhos produzidos no tratado de Vitrúvio, se-
gundo João Sequeira, são esquemáticos e geométricos. Deste modo, não se tra-
tam de desenhos produzidos durante o processo do projeto. E não há certezas 
se a utilização do desenho de projeto como o conhecemos na contemporanei-
dade era já utilizado na antiguidade, embora o tema do desenho seja abordado 
por Vitrúvio. 

Ainda segundo Lino Cabezas, antes do desenho havia um tempo em que a pa-
lavra era dominante na arquitetura:



Figura 05
Daniele Barbaro/ Andrea Palladio,
Planta da Basílica de Fano, 1567.

Figura 09
Eugene E. Viollet-le-Duc,
Planta da Basílica de Fano, 1863.

Figura 06
Cesare Cesariano,
Basílica de Fano, 1521.

Figura 04
Fra Giocondo,
Planta da Basílica de Fano, 
1511.
Figura 07
Berardo Galiani,
Planta da Basílica de Fano, 1758.

Figura 08
Joseph Ortiz y Sanz,
Planta da Basílica de Fano, 1787.
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‘Antes de Brunelleschi, sabemos que a comunicação com os operários através 
da palavra, e não com desenhos, havia sido uma prática habitual durante toda 
a Idade Média. Neste sentido é sabido que Falar era o nome dado ao prois-
sional, entre os construtores alemães de catedrais, encarregados de falar com 
os construtores para dar-lhes as instruções técnicas necessárias(...)’ (Cabezas 
2008: 48).

Com efeito, o uso da palavra para comunicar é mais limitado do que o do de-
senho, como o evidenciamos com a descrição textual da Basílica de Fano que 
Vitrúvio faz no seu tratado:

‘A disposição das basílicas podem oferecer uma maior estima e beleza, como a 
Basílica Júlia em Fano, que eu, pessoalmente preparei e assumi a liderança da sua 
construção. As suas proporções e sua simetria são como se segue:

Uma abóbada no meio, entre as colunas, com longitude de 120 pés e uma largura 
de sessenta metros; o pórtico que circunda a abóbada, entre as paredes e as colu-
nas, tem uma altura de vinte pés; as colunas elevam-se a cinquenta pés incluindo 
os capitéis; o seu diâmetro é de cinco pés e têm  adossadas atrás umas pilastras 
de vinte pés de altura, dois pés e meio de largura, que suportam as vigas onde 
se apoiam as treliças dos alpendres. Sobre estas levantam-se outras pilastras de 
dezoito pés de altura(...)’ ( Vitrúvio cited in Políon 1995: 192).

A exposição textual da Basílica de Fano foi interpretada à posteriori por outros 
tratadistas, numa verdadeira arqueologia para dar forma à obra descrita. Desta 
feita, muitos foram aqueles que tentaram  interpretar a descrição da Basílica e 
em igual número as interpretações desenhadas. [Fig. 04 a 09]. Mas nenhuma 
representação obteve certezas absolutas de como a Basílica seria na realidade. 
A comunicação textual, neste exemplo, não foi eicaz na representação  da obra 
e, como consequência, os desenhos arqueológicos não obtiveram consenso no 
encontro de uma proposta iel às palavras de Vitrúvio.

‘Havia um tempo em que arquitetura e desenho não estavam irremediavelmente 
unidos como parecem estar hoje. Tempos em que construir (...) a que hoje chama-
mos um edifício, uma obra de arquitetura, não representava a sua representação 
anterior, a antecipação gráica daquilo que pretendemos construir.’ (Moneo 2006: 
18).

Prosseguindo a investigação acerca do estabelecimento de correspondência en-
tre o projeto  e o desenho, o professor Joaquim Vieira  ixa o momento a partir 
do século XIX.6  (Vieira 1995: 25). Este período corresponde à emergência do 
debate do desenho nas práticas proissionais, incluindo a arquitetura [Esquema 
02]. No entanto, atentamos para o período temporal ixado pela arquiteta

6 ‘O estabelecimento de correspondência entre a atividade de projeto e o desenho, ou a caracterização 

das suas funções, desenvolveu-se após o Renascimento e em particular a partir do século XIX.’ (Vieira 
1995: 25).
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1

Planta Mosteiro dos 
Jerónimos. Desenha-
da com recurso ao 
guia turístico

2

Claustro 

1

2

2

3

Pormenor do Colunelo

3

Figura 10 Desenho do Autor, Mosteiro dos 
Jerónimos, Desenho do Caderno de Via-
gens de História da Arquitetura Portuguesa, 
Caneta Bic Preta, 210X297cm, 2013.

Aquando da visita ao Mosteiro dos Jeróni-
mos impressionou-me a forma dos colunelos 
que ladeiam o Claustro. Inscrevi de imediato, 
no papel, esta forma que me impressionara. 
O  desenho possibilitou ver em detalhe a for-
ma para a decifrar à posteriori.



Marta Oliveira na segunda metade do século XV. Este período temporal ‘(...)
coincide com a passagem de um processo de oralidade dominante na arquite-
tura (uma prática verbal e a prática manual da obra) para um exercício pautado 
pela escrita do processo da ediicação que governa os procedimentos de exe-
cução da construção’ e ‘o desenho surge então como a escrita de um discurso 
silenciosos e sintético, destinada a ser lida e interpretada.’ (Oliveira 2004: 96).

O discurso verbal e textual desenvolve-se para um discurso silencioso e sinté-
tico, no qual, o desenho é um novo instrumento que antecipa a visualização 
bidimensional do projeto de arquitetura. O processo desenhado instaura uma 
nova instância de projeto7:

‘O aparecimento do desenho de projeto é tomado como sinal de um profundo 
corte (...) dando origem a uma separação entre um tempo antes do desenho, a que 
corresponderia uma arquitetura limitada a um exercício de manualidade e expe-
riencialismo, como exercício do pensamento abstrato e teórico.’(Oliveira 2004: 
94). 

Por sua vez, a arquiteta discorre sobre um tempo antes do desenho e um tempo depois 

com desenho, veriicando-se uma profunda mudança de paradigmas no exercício 
de projeto. Com efeito, a arquitetura limitada a um exercício de manualidade e 
experiencialismo empírico transforma-se num exercício de pensamento abstra-
to e teórico. O pedreiro de obra grave8 (Távora 2013), começa a idealizar as suas 
obras por via do desenho. 

O mestre antes do desenho estava limitado ao espaço do estaleiro. O modo de 
comunicar as ideias efetivava-se pelo uso da comunicação verbal como o indi-
cia Lino Cabezas (Cabezas 2008: 48). Deste modo, o exercício da arquitetura 
caracterizava-se por práticas empíricas. 

Depois do desenho a prática do projeto antecipa a obra de arquitetura. Ou seja, o 
desenho passa a ser um suporte para o arquiteto antecipar o projeto e assim 
o poder comunicar. Marta Oliveira utiliza as palavras abstrato e teórico para des-
crever esta  nova fase. Desta feita, o desenho introduz abstração no modo de 
pensar aquilo que ainda não existe, antecipando uma imagem gráica da obra 
de arquitetura.

A utilização do desenho inaugura um novo espaço de investigação. Ou seja, 
antes havia a construção e era nela que o mestre aplicava as suas ideias e era 
um processo de prática e empirismo puros. Com a invenção de uma ferramenta 
que planeia a obra de arquitetura e consequentemente a comunica assiste-se a 
uma mudança de paradigmas. Assim sendo, atentamos que o desenho não foi 
apenas uma nova ferramenta disponível para a arquitetura, mas também se 
revelou capaz de inaugurar um novo método de fazer arquitetura.
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7  ‘Começa a formar-se uma instância de projeto, distante do estaleiro e fora do domínio da construção(...)’   
   (Oliveira 2004: 100).
8  O uso da expressão ‘pedreiro de obra grave’ é utilizado por Fernando Távora para se dirigir ao arquiteto  
  ‘Venho utilizando a expressão pedreiro de obra grave, encontrada em documento português do 

  séc. XVII, para nomear um mestre arquitecto de arquitetura.’ (Távora 2013).
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1

Perspetiva do exterior 
do Mosteiros dos 
Jerónimos

2

Pormenor da abóba-
da lateral 

Figura 11 Desenho do Autor, Mosteiro dos Jeróni-
mos, Desenho do Caderno de Viagens de História da 
Arquitetura Portuguesa, Caneta Bic Preta, 210X297cm,    
2013.

Desenhar constitui um trabalho, mas também um pra-
zer. É com prazer que se observa o mundo visível e se 
traduz para a folha de papel, linha por linha, o que os 
nossos olhos nos deixam ver. Nos desenhos reside o 
essencial, e quando se torna desnecessário continuá-
-los, partimos para outro registo. No desenho nunca se 
percebe quando se chega ao seu im.

1

2



2.1.2 Memória do Olhar

Referente à segunda questão colocada que concerne à caracterização do dese-
nho, Álvaro Siza airma que ‘(...) o desenho ensina a ver. É uma das qualidades 
que o arquiteto deve absolutamente possuir, é a de ver, e não apenas ver o que 
é material.’ (Siza 2009: 112). Esta ferramenta visual é imprescindível para o ar-
quiteto, pois ajuda a aprender a ver.9 (Corbusier cited in Cabau 2012: 60).

É notório que o exercício da visão é fundamental na prática da  arquitetura. 
Por exemplo, Alberti no tratado De readiicatoria introduz o sentido da visão e 
explana sobre ele do seguinte modo:

‘É notável que ninguém, cultos e incultos, guiados por um instinto natural, é ca-
paz de perceber imediatamente o que está correto ou errado na concepção e na 
execução (artibus) da obra. Em relação a estas questões o sentido da visão (sensus 
oculorum) revela-se o mais agudo de todos os outros  sentidos (…)’ (Alberti 2011: 
187).

A visão possibilita-nos entender um projeto, uma paisagem, uma pessoa ou um 
objeto. John Berger reitera que ‘(...) a vista é aquilo que estabelece o nosso lugar 
no mundo que nos rodeia; explicamos o mundo com palavras, mas as palavras 
nunca podem anular o facto de estarmos rodeados por ele.’ (Berger 1996: 11). 

Percebida a relevância do ato de ver nas palavras de Berger e reforçada por 
Álvaro Siza e Alberti, resta-nos compreender como o desenho ensina a ver? 

‘ Desenhar, é de facto olhar com os seus olhos, observar, descobrir. Desenhar é 
aprender a ver, a ver nascer, crescer, desenvolver, morrer as coisas e as gentes. É 
necessário desenhar para levar ao nosso interior o que foi visto e que icará então 
inscrito na nossa memória para toda a vida.’ (Corbusier cited in Vieira 1995: 39).

Na citação anterior, Le Corbusier discorre sobre o modo como o desenho en-
sina a ver. O arquiteto justiica a utilização do desenho para transmitir ao nosso 
interior aquilo que foi visto e nos ajudará a inscrever na memória o mundo 
visível. Como exemplo, no desenho de Machu Pichu, Álvaro Siza retrata, no 
plano de fundo, as montanhas escarpadas, pesadas e agrestes domadas por um 
templo e pelos terraços que moldaram a vida humana naquele íngreme lugar 
[Fig. 12]. Siza desenhou com traços limpos, a preto, linhas pesadas e orgânicas 
como as montanhas e, na base do desenho, desenhou linhas retas que domi-
nam a orgânica do gigantesco terreno.

Álvaro Siza no exercício do desenho, observou, desenhou, voltou a observar, 
olhou um pormenor distante, desenhou novamente, voltou a olhar  para um 
templo e desenhou-o. Desta forma conheceu a geograia das montanhas e a 
implantação de Machu Picchu. E, enquanto inscreveu no papel este desenho 

 9 ‘Dessiner c´est apprendre à voir.’ (Corbusier cited in Cabau 2012: 60).
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1

Templo de Machu Picchu

2

Inscrição textual: “As mãos inchadas de 
Siza permitem-lhe voar sobre Machu 
Picchu.”

Figura 12 Álvaro Siza, Desenho sobre notebook#399, 
1995.

O arquiteto Álvaro Siza representa-se a voar sobre Ma-
chu Picchu. Nos desenhos de observação também exis-
tem os momentos de prazer em que o registo do que se 
vê são feitos com prazer e são deixadas marcas pesso-
ais que, por vezes, são inluências diretas do lugar que 
se desenha. O arquiteto representa-se a voar e revela 
que foi uma ideia de Gonzalo. 

2

1



sentiu, talvez, o desejo de se lançar da montanha e voar, representando-se a si 
como que acabado de se lançar sobre o vazio e nos faz crer que sabe voar. Voa 
com as grandes mãos sobre Macho Picchu. 

‘O verdadeiro desenhador não é um fotógrafo que reproduz um modelo posando 
à sua frente, mas é um observador estudando esse modelo, de modo a conhecer 
tão bem a forma (...) ele imprime no desenho um sentimento. Uma razão ou uma 
paixão.’ 10 (Viollet-Le-Duc cited in Cabau 2012: 50).

Ver desenhando implica conhecer e porventura memorizar uma montanha ou 
um Templo como o fez Siza no desenho de Machu Pichu. Desenhe-se para ver 
e memorizar uma paisagem, uma cidade ou um outro qualquer lugar, ou ainda, 
uma outra coisa qualquer. 

A memória é a maneira como fazemos o registo do passado, para a sua poste-
rior utilização no presente. O desenho de observação, como o de Álvaro Siza, 
poderá ser interpretado como uma técnica mnemónica, dado que o desenho de 
observação é um modo de apreender uma determinada realidade, entendendo-
-a e interpretando-a no presente para a recordar no futuro.

2.1.3 Conhecer e Comunicar

Outras funções são atribuídas ao desenho por Fernando Távora, que o descre-
ve como modo de conhecer e comunicar.11 (Távora 2013: C2_1). Segundo o 
autor só o desenho permite detetar a natureza, estrutura e a alma das formas, 
acrescentando que ‘(...)só ele as comunica, interpretando-as e criticando-as tan-
tas vezes com humor.’ (Távora, 2013: C 2:3).

Neste desígnio, a comunicação visual pode não fornecer deinições com o 
mesmo rigor das palavras, como nos alerta Barbara Tversky12 (Tversky 2010: 
03), embora forneçam sugestões de signiicados sem restrições. Por outro lado, 
Tversky atribui ao desenho maior lexibilidade do que aquela que se encontra 
nas palavras. Resta-nos perceber a função de comunicar que é atribuída ao de-
senho e desvendar a estrutura do seu processo. Remetendo para Philip Cabau, 
este estrutura a comunicação da ferramenta visual de duas formas distintas:
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10 ‘Le véritable dessinateur n´est pas un photographe reproduisant un modele posant devant lui, mais un 
observateur étudiant ce modele, de façon à en connaitre si bien la forme, la raison d´etre de se mouvoir, 
les diverses apparences suivant les circonstances extérieures, qu´il pourra, en fermant les yeux, se le re-
présenter sous un aspect quelconque, non vaguement, mais nettement, avec ses plans, le jeu des ombres, 
les effects de la coloration. Le mouvement que lui imprime un sentiment. Un besoin ou une passion.’ 
(Viollet Le Duc cited in Cabau 2012: 50). [trad. própria] 

11 ‘Desenhar é uma forma de conhecimento e de comunicação. A montanha ou a cadeira, a cidade ou a 
folha de árvore, conhecem-se com rigor pelos desenhos(...)’ (Távora 2013: C2_1).

12 ‘There  ways of  communicating may not provide deinitions with the rigor of  words, but rather provide 
suggestions for meanings and constraints on them, giving them greater lexibility than words.’(Tversky 
2010: 03). [trad. própria].
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1

Planta da Sé do Porto

2

Perspetiva

Figura 13 Desenho do Autor,Sé do Porto, Desenho do Caderno de 
Viagens de História da Arquitetura Portuguesa, 2010X297cm, 2013.

Na representação desenhada existem diferentes processos de re-
presentação: planta, perspetiva e alçado. O recurso aos diferentes 
métodos de representação atribuem ao desenho uma notória lexibi-
lidade dos meios de representação. Neste desígnio os métodos de 
comunicação adaptam-se aos objetivos pretendidos. No desenho 
da Sé do Porto a tríade representacional atribui uma leitura mais de-
talhada daquilo que é representado. Na palavra escreve-se sempre 
“pássaro” do mesmo modo, excepto quando se traduz para outra 
língua. No desenho o pássaro voa, pousa num galho de uma árvore, 
chilreia.

3

Alçado lateral

1

2

3
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‘No interior dos procedimentos de comunicação que o desenho tem a capacidade 
de promover podem identiicar-se duas esferas. Ou seja, pode distinguir-se entre 
a) comunicar com o outro e b) comunicar no interior do processo de desenho.’ 
(Cabau, 2012: 40).

Com efeito, para a comunicação ser uma realidade existe um conjunto de ele-
mentos intrínsecos a este ato, são eles: emissor, código, canal de comunicação e 
recetor. Identiicado o emissor na igura do arquiteto e o canal de comunicação 
na igura do desenho, Cabau expõe-nos diferentes recetores.  

No primeiro procedimento, o desenho é um canal de comunicação utilizado 
para comunicar o projeto (a mensagem) a outrem, adquirindo a função estrita 
de canal de comunicação [Esquema 03]. Afeto ao segundo procedimento de 
comunicação, o desenho acumula a função de canal de comunicação e também 
a de recetor. 

O desenho é uma forma de comunicar com o eu e com outrem. Segundo Ca-
bau, ‘(…) o processo do desenho presente na segunda esfera tende a decorrer 
interna e vertiginosamente, como uma torrente subterrânea que apenas ocasio-
nalmente emerge à superfície.’ (Cabau, 2012: 41). 

No presente subcapítulo investigamos os momentos históricos em que o dese-
nho se relacionou com o projeto de arquitetura. No entanto, constatamos que 
não podemos apontar com certezas absolutas para um só momento histórico. 
Deste modo, a criação de um mapa cronológico possibilita-nos apontar os 
pontos históricos salientados pelo corpo teórico citado, no qual, nos evidencia 
que o desenho de projeto nasceu através de um processo evolutivo.

Por sua vez, concluímos que o desenho de projeto ganha expressão a partir da 
Idade Média (Lino Cabezas 2008: 48). No entanto atentamos para um momen-
to antes deste período que nos parece relevante não descurar. No tratado de 
Vitrúvio (século I a.C.) o desenho é debatido e considerado como uma impor-
tante ferramenta de trabalho para a prática da arquitetura. Embora a utilização 
do desenho seja muito parca. 

Arquiteto
(Emissor)

Desenho
(Canal de Comunicação)

Arquiteto
(Emissor)

Desenho
(Canal de Comunicação)

ex: Carpinteiro
(Receptor)

Desenho
(Receptor)

Esquema 03  Modos de Comunicação do Desenho
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1

Vista aérea do Caste-
lo de Guimarães

2

Pormenor de um dos 
torreões defensivos. 
Vista da Torre de 
Menagem

3

Legendagem  

Figura 14 Desenho do Autor, Castelo de Guimarães, De-
senho do Caderno de Viagens de História da Arquitetura 
Portuguesa, Caneta Bic Preta, 210X297cm, 2013.
Neste desenho não tenho memória do que foi desenhado 
primeiro, se a vista aérea sobre o Castelo ou o Torreão. Na 
visita à Alcáçoba encontrei uma vista desafogada sobre o 
conjunto do Castelo e desenhei uma vista aérea para o 
entendimento do conjunto arquitetónico.

1

2

3

4

4

Escada de tiro sem 
Patamar  
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Averiguamos que a utilização da comunicação verbal na arquitetura não é tão 
eicaz como nos parece ser a comunicação visual. Como exemplo, expusemos 
a descrição da Basílica de Fano, realizada por Vitrúvio no seu tratado. Esta 
descrição suscitou na segunda metade do século XV um variado número de 
interpretações. E muitas destas reconstituições são muito diferentes entre si. 
O exemplo da Basílica de Fano mostra-nos as redundâncias e limitações da 
comunicação verbal. Com efeito a comunicação visual revela-se a mais eicaz 
na exposição do objeto arquitetónico. 

Retomamos o io da argumentação inicial relativa aos momentos históricos 
do desenho de projeto e assinalamos o período charneira que consideramos 
relevante investigar. Este período é ixado pela arquiteta Marta Oliveira nos 
meados do século XV. A autora clariica-nos a investigação ao fundamentar a 
existência de um tempo antes do desenho e um tempo depois com desenho, no 
qual,  passamos de um processo de oralidade para a escrita do processo.

A intrusão do desenho na prática proissional faz antecipar a obra de arquitetu-
ra. E deste modo, o desenho introduz aspetos inéditos no processo da mesma. 
Doravante o mestre arquiteto começa a pré-visualizar as obras, controlando as 
suas ideias mediadas por via do processo desenhado. Importa salientar também 
que o século XV corresponde a um despoletar dos Tratados de Arquitetura. 

Ainda na tabela cronológica colocamos um gráico com os principais Tratados 
produzidos em território Europeu, validando a ideia sugerida por Marta Oli-
veira, em que o desenho é o fundador de um pensamento abstrato e teórico.

Prosseguindo, outros momentos históricos são apontados como relevantes. 
Para Joaquim Vieira o momento fundacional do desenho de projeto como 
o conhecemos na contemporaneidade, está situado a partir do século XIX13 
(Vieira 1995: 25). 

Após debatermos os vários períodos históricos do desenho, ixamo-lo como 
ferramenta visual e exploramos as  suas principais características. Num primei-
ro momento comprovamos que o desenho é um exercício que ajuda a encami-
nhar o olhar do arquiteto e inclusive o ajuda a apreender a realidade. No qual, 
mostramos como exemplo um desenho realizado por Álvaro Siza aquando da 
sua passagem por Machu Pichu ([Fig. 12]. É notório nos desenhos deste arqui-
teto que o desenho de observação adquire um espaço de destaque. Por sua vez, 
auferimos no desenho capacidades menmónicas. Isto é, o desenho para além 
de ajudar a ver, ajuda a memorizar aquilo que se desenha. 

 13 O estabelecimento de correspondência entre a actividade projetual e o desenho, ou a caracterização das 
suas funções, desenvolveu-se após o renascimento e em particular a partir do século XIX



Também nos suscitou atenção neste subcapítulo o exercício comunicativo que o 
desenho exerce.14 (Siza 2009: 137). Durante a teoria consultada e aqui exposta, 
notamos que os autores de projeto airmam que o desenho comunica para si mes-
mos e para outrem. O desenho pode ser o código de comunicação ou o recetor.15 
(Cabau 2012: 40). Ao centrarmos a investigação do desenho como uma ferramenta 
comunicativa torna-se relevante não descurarmos estes dois domínios afetos ao 
exercício comunicativo. 

‘O Desenho como Memória. Regista. Copia. Anota rapidamente a dimensão dos Azu-
lejos, das guardas de escadas- e o desenho. Observa a iluminação, aponta o que o 
desaponta e o que melhor será reproduzir. A folha do caderno enche-se de traços e 
de números.’ (Siza 2009:137).

14 ‘O desenho é a linguagem e a memória, a forma de comunicar consigo e com os outros, a construção. Não 
desenha por exigência da Arquitetura (basta pensar, imaginar). Desenha por prazer necessidade e vício. Ou-
tros por ele desenham o que imagina. Desenhos técnicos. Desenhos de máquinas. Desenhos sem estética, a 
não ser a latente no que é necessário e suiciente para resistir e garantir a vida material, o aluir da água, do 
ar, da energia, das comunicações, da beleza.’ (Siza 2009: 137).

15 ‘No interior dos procedimentos de comunicação que o desenho tem a capacidade de promover podem 
identiicar-se duas esferas. Ou seja, pode distinguir-se entre a) comunicar (pelo desenho) com o outro e b) 
comunicar no interior do processo de desenho. Ao longo do processo de desenho, esta separação pode tor-
nar-se um muro opaco e intransponível. Mas pode também, pelo contrário, tornar-se uma membrana elástica 
e permeável, proporcionando frequentes acções de osmose entre ambas.’ (Cabau 2012: 40).
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No anterior subcapítulo o desenho foi caracterizado como uma ferramenta 
visual que integra o processo do projeto. Expostas as principais características, 
importa perceber ‘o modo como se organiza o próprio processo de desenho 
(no projeto) e não permitir que este nos confunda.’ (Costa 1982: 116). 

Para melhor interpretarmos a utilização do desenho, interessa discorrer sobre 
os métodos do projeto. Deste modo, apoiamo-nos na prova de aptidão peda-
gógica realizada em 1982 por Alexandre Alves Costa e nomeamos o seguinte 
parágrafo que sumariza os métodos de projeto:

‘(…) Queremos integrar imaginação com racionalidade de tal modo que a imagi-
nação seja parte dominante. Transportando pela multidão dos seus pensamentos, 
entregue à facilidade de os combinar, forçado a produzir, ele encontra mil provas 
preciosas e não se assegura de uma única.’ (Costa 1982: 116).

Os métodos são comparados ao valor da vida e descritos como uma totalidade 
que compõe a ‘multidão dos pensamentos, entregue à facilidade de os combi-
nar (…)’ (Costa 1982: 116). Por sua vez o autor divide os métodos de projeto 
em três pontos. Deste modo a estruturação do exercício de projeto, explanado 
por Alves Costa, esclarece-nos; em primeiro, as fases do projeto e, segundo, 
estabelecem uma base para a leitura dos desenhos produzidos nestas fases. 
Com os objetivos de clariicar o papel do desenho, conhecer as suas origens, os 
efeitos para o projeto de arquitetura e o seu desenvolvimento em três instâncias 
(conceptual, percetiva e operativa).16 (Vieira 1995: 39). Por sua vez, atentamos 
para as diferentes naturezas dos desenhos: de análise e estudo, de conceção, de 
apresentação, pormenorização, execução e de comunicação.17 (Carneiro 2002: 
15).

16 ‘Podemos dizer que o desenho decorre, normalmente, em três domínios ou instâncias. A conceptual, 

a percepiva e a operativa. Aí se conjugam os fatores sentimentais, intuitivos, racionais ou percetivos.’ 
(Vieira 1995: 39). 

17 O texto ‘Conceituando ao redor deste desenho” está incluído no livro ‘Desenho Projeto de Desenho’ 
(Carneiro 2002: 15).

Métodos de Projeto

2.2
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1

Representação do 
relevo e do pilar

2

Representação de 
um volume assente 
num dos lados no 
pilar e noutro no 
terreno.

3

Inscrição textual: “natureza e 
construção Tectônica Telúrica e 
Mecânica.”

Figura 15 Paulo Mendes da Rocha, Pavilhão do Brasil, 
1970.

Neste desenho o arquiteto Paulo Mendes da Rocha re-
presenta o desenvolvimento da ideia para o Pavilhão do 
Brasil e no inal da folha remata com uma inscrição textual. 
Este desenho comunica uma ideia para o arquiteto como 
para outrem. A clareza da representação clariica a ideia 
do projeto e mostra as intenções mais fortes do projeto.

1

2

3



Evidenciada a complexidade dos métodos nas palavras de Alves Costa e con-
sequentemente as origens diversas do desenho, expostas por Joaquim Vieira e 
Alberto Carneiro; apoiamo-nos nos três passos sugeridos pelo primeiro autor 
para estruturar os métodos de projeto:

1. ‘O primeiro passo é sempre muito difícil porque em quase todos os mé-
todos, por mais racionais que sejam, o primeiro é um passo não racional e 
deve ser dado com intuição informada pela experiência.’ (Costa 1982: 115). 
Por conseguinte, o autor atenta para a história, uma vez que ‘é evidente a 
necessidade da memória, de sentir as próprias raízes. O horror pelo vazio 
cultural recuperou a história (…)’ (Costa 1982: 115).

2. ‘Caminhamos depois em etapa amena de alto nível criativo, transforma-
mos a mente na elaboração da proposta geral, considerada adequada ainda 
que sem comprovação.’ (Costa 1982: 116). Deste modo, Alves Costa ins-
tiga-nos para buscar o caminho da liberdade e disponibilidade crítica para 
esta fase não se tornar num momento de grandes deslizes.

3. A terceira fase, referida pelo arquiteto, augura a ‘redução de incertezas 
secundárias até chegar à solução inal que se lança ao mundo na última 
etapa.’ (Costa 1982: 116).

Primeira Fase do Projeto

Posto isto, na primeira fase, o desenho participa na investigação histórica ‘pro-
curando expor, com a maior precisão possível, a irradiação do objeto no seu 
lugar.’ (Zumthor 2009: 12). Desta feita, esta ferramenta visual é um método 
para ixar o lugar e ‘(…) para nos iltrar alguns caminhos e levar-nos a ponderar 
como vamos atuar no território, porque nos faz confrontar com a realidade.’ 
(Moura 2007: 31). Porém, Souto de Moura adverte-nos que o desenho não dá 
soluções para o projeto, uma vez que ‘os métodos não são todos processos de 
desenho.’ (Costa 1982: 116). Todavia, ‘é o desenho que sugere, porque visualiza 
e concentra.’ (Moura 200: 31). 

Nesta primeira etapa efetiva-se o contacto com o terreno e sua precedente 
interpretação. Interpretamos a escala do sítio, relações entre os espaços, mate-
riais, atmosferas e dimensões. E depois vêm as decisões:

 ‘(…) Isto é bom, posso apoiar-me nele; isto, é horrível.’ (Siza 2005: 29). 

Por sua vez, a perceção de um lugar é mediada através dos nossos corpos. É 
preciso mover-nos para apreender o território e capturar aspetos relevantes. 
Neste propósito, a visão é um dos sentidos acionados para que a mediação 
entre mente, corpo e espaço se processe. Como o esclarecemos no subcapítulo 
2.1, a visão é o que nos vai colocar em contacto com um determinado espaço 
físico e é o sentido mais capaz de nos dar a conhecer um território, um lugar, 
um sítio. Deste modo, ver implica movimentar-nos.
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Figura 16 Michael Borremans, Sem título, 
2002. 

O movimento no espaço pressupõe o re-
conhecimento desse mesmo espaço. Ao 
mover-nos para a direita vemos o Palácio 
da Pena, ao fundo. 
No desenho sobre o lugar é determinante 
o movimento para assim se representar na 
folha de papel o que se vê.

Figura 17 Rui Chafes, Incerta e Aventu-
rosa Imprecisão do Mundo, 2000. 

17 

16 
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Nesta fase de projeto, ‘Entendemos lugares através do movimento e dos com-
promissos físicos.’(Dernie 2013: 01). O movimento do corpo no espaço pos-
sibilita-nos fazer compromissos. Mas quais são estes compromissos referidos 
por Dernie? O autor citado convoca a memória, expressando que a nossa me-
mória é a que cria associações e nos contextualiza com o espaço físico e cultu-
ral. Igualmente, Alves Costa recorre à palavra memória na seguinte airmação: 
‘É evidente a necessidade da memória.’ E sustenta que ‘O horror pelo vazio 
cultural recuperou a história.’ (Costa 1982: 116). Deste modo, o compromisso 
do arquiteto é para com a história do território. 

Segunda Fase do Projeto

Na segunda fase de ação, citada por Alexandre Alves Costa, o desenho é ex-
posto como uma tarefa prazenteira.18 (Costa 1982: 116). Nesta fase de projeto 
assistem, segundo o autor, os momentos intuitivos e consecutivamente os mo-
mentos de prazer. O arquiteto usa o adjetivo prazer na segunda zona de ação  de 
forma certeira. Vejamos como exemplo os inúmeros desenhos de Álvaro Siza 
que cruzam o modelo de projeto com corpos humanos, anjos ou com formas 
zoomóricas. Siza poderá procurar nos cabelos de uma mulher inspiração para 
para a cobertura de um edifício ou apenas inscreve no papel um  pensamento 
ou uma inspiração do momento que surge prazerosamente [Figuras 18 e 19]. 

Figura 18 Álvaro Siza, FAUP, 1986-1993.

46 Capítulo II Investigação Teórica

18 “Caminhamos depois em etapa amena de alto nível criativo, transformamos a mente na elabora-
ção da proposta geral, considerada adequada ainda que sem comprovação. Tempo carregado de 
momentos intuitivos, de tudo o que contribui para converter o desenho em tarefa prazenteira. 
Fase crítica dos grandes deslizes, quando a imitação ou estreiteza de vistas podem prevalecer. 
Quando se deixa de buscar o caminho da liberdade e o momento tipológico, como se usa, não e 
um ponto de partida e se apodera de todo o processo, perdendo as suas disponibilidades criativas, 
aproximando-se perigosamente do carácter de modelo, fato acabado, objecto de repetição acríti-
ca.” (Costa 1982: 116).
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1

Rosto

2

Pormenor de um dos 
torreões defensivos

3

As vestes da mulher 
prolongam-se na for-
ma arquitetónica  

Figura 19 Álvaro Siza, Casa do Pego, 2002-2007.

Nos desenhos de projeto do arquiteto Álvaro Siza é comum surgirem 
desenhos de rostos, corpos ou de formas zoomórifcas. Siza traduz des-
tas formas a verdade das coisas. A forma da Casa do Pego procura 
na metáfora das vestes da mulher apoio para clariicar a ideia que tem 
em mente. Talvez estes rostos de mulheres sejam a segurança para a 
procura da forma bela. 

1

2

3



Para Alberto Carneiro, “(...) a líbido alimenta o processo do projeto e, é ela 
mesma latência de mutações pelas quais os signiicantes do desenho e do de-
senhador se vão mostrando e signiicando. Uma erótica do desenho ainal.’ 
(Carneiro 2002: 20). E Joaquim Vieira é claro na sustentação desta hipótese do 
desenho como um ato de prazer: 

‘Desenho é projeto, desejo, libertação, registo e forma de comunicar, dúvida e des-
coberta, relexo e criação, gosto contido e utopia. Desenho é inconsciente, pes-
quisa e é ciência, revelação que não se revela ao autor, nem ele revela, do que se 
explica noutro tempo.’ (Vieira 2009: 273). 

Continuando, desenhar é uma maneira espontânea e ágil de expressão19 (Dernie 
2013:01), para assim podermos introduzir a história, o prazer, o programa e as 
condicionantes do lugar. Por sua vez, Peter Zumthor descreve o desenho como 
uma ferramenta visual ágil. Para o autor o desenho permite, quando erramos, 
podermos dar um passo atrás para ‘(…) ver e aprender a ler o que ainda não 
está, mas que começa a ser.’ (Zumthor 2009: 13).

A generosidade do desenho reside na sua agilidade, quase como a plasticina 
colorida que as crianças moldam e deformam instantaneamente, acompanhado 
pelo ritmo dos dedos. Por exemplo, os desenhos realizados em papel vegetal 
são como a plasticina, moldáveis e igualmente deformáveis. Estes desenhos 
nascem limpos e vão icando saturados e sujos, os traços aparentam diferentes 
intensidades e certezas, e se ainda não obtivermos comprovação da solução 
lançamos sobre o papel vegetal outro e outro, sem parar. 

As composições de desenhos em papel vegetal, são como as obras do pintor 
catalão Antoine Tàpies que faz uso de tintas, terra, ios, tecidos, couros; e com-
põe e decompõe sem im, saturando as obras. Na igura 22 observam-se peda-
ços de tecidos de diferentes malhas e diferentes formatos sobrepostos, linhas 
e letras a um canto, quase como apontamentos do programa e medidas dos 
espaços por devir. O quadro de Tàpies revela-nos características comuns aos 
desenhos em vegetal. Cria jogos de transparências e de sobreposições, como 
que depósitos de pensamentos traduzidos para desenho e em constante meta-
morfose:

‘É um processo que permite relacionar o todo com os seus pormenores, des-
multiplicar a forma, investi-la de novo formulário, de novas indagações, apor-lhe 
outros materiais, sobrepor, acumular informação, aumentar, reduzir, encontrar 
outros materiais, encontrar outros contextos, desfazer e refazer, colocar em con-
juntação múltiplas soluções e depois escolher a que melhor corresponde às con-
dições da obra.’ (Carneiro 2002: 19).

Na segunda fase do projeto o uso do desenho carateriza-se por: orientar a visão 
na apreensão do território, e por ser ágil no seu uso. Mas serão os desenhos 
arquitetura? 

19 ‘The design is more spontaneous and immediate form of  expression(...)” (Dernie 2013: 01).
[trad.própria]

48 Capítulo II Investigação Teórica

Figura 20 Antoine Tàpies 01,s/título.

Figura 21 Antoine Tàpies 02,s/título.
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Figura 22 Antoine Tàpies 03,s/título.

No quadro de Tàpies observam-se caracterís-
ticas comuns aos desenhos em papel vegetal. 
Nestes desenhos é comum a adição de várias 
camadas de desenhos que se constroem por 
decalque.



Peter Zumthor atenta que “um esboço, um projeto desenhado em papel, não 
é arquitetura, mas apenas uma representação mais ou menos imperfeita de 
arquitetura”. O autor compara o desenho às notas de música, referindo que 
‘a música necessita da apresentação (…)’ e ‘(…) a arquitetura precisa de exe-
cução’ (Zumthor 2009: 67). Como o poeta precisa da gramática, das palavras, 
dos pontos inais e das vírgulas para dar forma aos poemas, a arquitetura ma-
terializa-se com a adequação de pedras, aço, madeira, couro, vidro, mármore e 
tantos outros materiais para formar paredes, tetos, pavimentos, escadas e vãos. 
E assim possamos escrever um poema, ou melhor, uma casa. A airmação de 
Zumthor instiga-nos que a materialização dos desenhos é a sua execução em 
obra, no qual os materiais são a essência da arquitetura. 

O desenho não é um im em si mesmo. Souto de Moura concorda igualmente 
com Zumthor, como o aparenta na seguinte airmação: 

‘A arquitetura não é um diálogo, não é um conceito. A arquitetura precisa de um 
objeto de referência e o objeto, existe com materiais.’ (Moura 2007: 26).

Terceira Fase do Projeto

Na terceira e última etapa, a redução de incertezas e os acertos de representa-
ção fazem-se através de desenhos rigorosos. Estes desenhos anatómicos20 (Zum-
thor 2006:18), como os apelida Peter Zumthor, permitem fazer veriicações 
concretas e acertadas das proporções do projeto.

No subcapítulo 2.1 expusemos dois processos de comunicar; a) comunicar 
(pelo desenho) com o outro e b) comunicar no interior do processo de de-
senho. Desta feita, os desenhos técnicos pertencem ao primeiro domínio, 
‘(…) dirigidos aos técnicos que darão ao objeto inventado uma igura mate-
rial.’ (Zumthor 2006: 18). Peter Zumthor descreve o processo comunicativo 
do desenho técnico e utiliza a palavra técnicos para se dirigir aos recetores dos 
desenhos técnicos. O arquiteto não usa os termos construtores ou artesãos, prefere 
antes apelidar de técnicos. Embora o uso da palavra possa ser por mero acaso, 
tentaremos averiguar a sua origem etimológica. 

 A palavra técnico deriva da palavra grega techné que signiica arte ou ciência. Esta 
palavra foi utilizada por Aristóteles para dividir o pensamento humano em epis-

teme (conhecimento cientíico), doxa (opinião) e técnica (destreza e habilidade). O 

técnico é um sujeito com destreza e  habilidade  para executar alguma coisa. O 
recurso a esta expressão  sublinha a importância das capacidades dos sujeitos 
que ‘(...) darão ao objeto inventado uma igura material.’ (Zumthor 2006: 18). 
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20 ‘Os projetos de execução têm o caráter de desenhos anatómicos.’ (Zumthor 2006: 18).
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1

Axonometria

Figura 23 Nuno Brandão Costa, Desenho da Casa Sá Oliveira, 1998.

Neste desenho existe uma clara relação entre o desenho de máquinas 
e o desenho à mão levantada. O desenho à mão levantada intensiica 
as ideias e clariica os problemas. A axonometria representada do lado 
direito lança sobre a folha de papel uma hipótese a ser ponderada. 

1



 Os que executam a obra e os desenhos técnicos partilham das qualidades que 
lhe são intrínsecas: certeza, coniança,  rigor e clareza. 

Convidamos agora o desenho técnico dos alçados da frente e de tardoz da casa 
Sá Oliveira, realizado pelo arquiteto Nuno Brandão Costa. Neste desenho há 
uma clara articulação entre o desenho realizado por computador e o desenho  
à mão levantada [Fig. 23]. Tomemos como exemplo este registo gráico para 
entender se haverá possibilidade e disponibilidade de o desenho técnico poder 
conviver com as qualidades plásticas do desenho manual. 

A intrusão das novas ferramentas tecnológicas gerou o desenho de máquinas.21  
(Siza 2009: 137). Interpretamos este desenho como gerador de novas possi-
bilidades para o desenho manual. O tipo de desenho à máquina ‘(...) permite 
sem erros veriicar, por exemplo, as proporções de um projecto.’ (Siza 2009: 
273). Pelo contrário, um esquiço tem o calor da improvisação e é de execução 
rápida.22 (Cabezas 2005:386).

Nuno Brandão utiliza o desenho à mão levantada sobre o desenho técnico e, 
inclusive, do lado direito do alçado da casa surge uma axonometria em esqui-
ço. Este desenho de improviso surgiu com uma necessidade especíica. Havia 
dúvidas em relação ao alçado e assim se lança de imediato um esquisso que as 
faz dissipar ou aumentá-las. Por sua vez, o desenho técnico enche-se de uma 
segunda camada intensa de linhas de lápis de graite e lápis de cor. As linhas, 
a graite, quase que sublinham o texto (desenho técnico) e intensiicam ideias, 
complementando o desenho. Neste caso, o desenho de máquinas é um suporte 
para o desenho manual. Existe uma clara complementaridade entre os dois 
desenhos com características díspares que justapõem o rigor e o traço rápido, 
efusivo e colorido. A mancha de cor maquinal e a mancha instantânea. Tudo 
serve para retirar certezas do desenho e buscar a identidade da obra inal.   

No entanto, muitos são os autores que evidenciam alguma negatividade na uti-
lização de novos instrumentos CAD. Por exemplo a professora e investigadora 
Gabriela Goldschmidt no ensaio The black-curtained studio: Eulogy to a dead pencil, 
denota que o desenho à máquina impõe uma estruturação metodológica sobre 
o usuário ‘(...) restringindo a exploração e abstração; criatividade sufocante.’ 
(Goldschmidt 2011: 18). Apesar disto o desenho produzido por processos me-
cánicos poderá facilmente comunicar com o desenho manual, como o desenho 
de Nuno Brandão o exempliica. No qual, a exploração e abstração reduzida 
pelo desenho mecânico, citada por Goldschmidt, é complementada com a plas-
ticidade dos riscos  do desenho à mão.
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21  Utilizamos o termo desenhos de máquinas airmado por Álvaro Siza:  ‘Outros por ele desenham o 
que imagina. Desenhos técnicos. Desenhos de máquinas. Desenhos sem estética, a não ser a laten-
te no que é necessário e suiciente para resistir e garantir a vida material, o aluir da água, do ar, da 
energia, das comunicações, da beleza’ (Siza 2009: 137).

22 ‘El esquisse forma primaria de la ideia de un cuadro, composición, estatua, etc. El esquisse es, 
sobre todo, una obra de imaginación; debe ejercitarse rapidamente, con númen, con fuego(...) El 
esquisse tiene el calor de la improvisación(...)’ (Cabezas 2005: 386).
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 ‘Desenhos anatómicos’(Zumthor 2006: 18)  ‘Redução de Incertezas’(Costa 1982: 116)
  “Execução e Comunicação” (Carneiro 
2002: 15)
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 ‘Desenhos de máquinas’ (Siza 2009: 137)
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 ‘Técnicos’ (Zumthor 2006: 18)
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Esquema 04 Instâncias do Desenho de Projeto.

 ‘Veriicação das Proporções’(Siza 2009: 
273)

CONCEITOS NATUREZA DOS DESENHOS

 ‘Tarefa Prazenteira’ (Costa 1982: 116)

 ‘Momentos Intuitivos’ (Costa 1982: 116)

 Agilidade 

  Acompanham as ideias  ‘Escolhas’ (Zumthor 2009: 13)

 ‘Múltiplas Soluções’ (Carneiro 2002: 19)

 ‘Elaboração da proposta geral’ (Costa 
1982: 116)

INSTÂNCIA PERCEPTIVA CONCEITOS NATUREZA DOS DESENHOS

 ‘Fase Não Racional’ (Costa 1982: 115)

 ‘Contexto Histórico’ (Costa 1982: 115)  ‘Análise e Estudo’ (Carneiro 
2002: 15)

 ‘Concepção’ (Carneiro 2002: 
15)

 ‘Fixa o Lugar’ (Zumthor 2009:12)

 ‘Atuação no Lugar’ (Moura 2007: 31)

 ‘Confronto com a Realidade’ (Moura 
2007: 31)
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Para sumarizar o tema dos métodos de projeto realizamos o esquema 04 que 
estrutura os desenhos de projecto em três instâncias. Segundo Alves Costa, no 
plano dos métodos de projeto, Joaquim Vieira e Alberto Carneiro, no plano 
dos métodos do desenho, encontramos unanimidade nos autores citados quan-
to à existência de uma estrutura tripartida comum nos métodos do projecto e 
nos métodos dos desenhos. Por sua vez, a divisão dos desenhos de projeto por 
fases ou instâncias possibilitou-nos interpretar a natureza dos mesmos. Deste 
modo, os desenhos são diferentes na sua natureza e nos seus objetivos. 

Os desenhos produzidos na Instância Conceptual têm como objetivos: a ixa-
ção do lugar (Zumthor 2009: 12), atuação no lugar (Moura 2007:31) e o con-
fronto com a realidade (Moura 2007: 31). Numa segunda instância, Instância 
Conceptual, o tipo de desenho é de natureza perceptiva (Vieira 1995: 39) e per-
mitem fazer escolhas (Zumthor 2009: 13), e elaboram a proposta geral (Costa 
1982: 116). Na terceira e última instância (Instância Operativa) os desenhos são 
de natureza maioritariamente técnica e fazem veriicações concretas na solução 
inal. (Costa 1982:116).

Após estruturarmos os desenhos de projeto e veriicadas as suas naturezas 
e os objetivos distintos, investigamos as características plásticas que lhes são 
inerentes. Na primeira Instância os desenhos produzidos são maioritariamen-
te de observação que como foi explorado no subcapítulo 2.1.2 (Memória do 
Olhar). No qual, os desenhos permitem apreender uma determinada realidade. 
Prosseguindo, na  Instância Conceptual os esboços e esquiços apoderam-se do 
processo desenhado. São registos hábeis, rápidos e moldáveis. Na última Instân-
cia (Instância operativa) os desenhos de máquinas (Siza 2009: 137) apoderam-se 
do processo desenhado. 

Este tipo de desenhos suscita reservas no seu uso devido aos seus efeitos ne-
gativos no processo criativo (Goldschmidt 2011: 18). No entanto, concluímos 
que os desenhos de máquinas possibilitam o entrosar dos desenhos à mão, como o 
veriicamos no desenho de Nuno Brandão Costa [Pág. 51]. As caraterísticas do 
desenho à mão e do desenho de máquinas complementam-se para responder 
eicazmente às necessidades do arquiteto.Em suma, os desenhos adequam-se 
a cada instância e revelam-se adequados a cada problema com que o arquiteto 
se defronta:

 ‘Assim o desenho institui-se como um espaço privilegiado de investigação, no 
desmaranhar dos ios dos pensamentos, em que, desenhar é como clariicar os 
passos, percursos e estratégias da nossa consciência, trazendo-os à superfícies do 
suporte.’ (Bismarck 2000: 01).

Os desenhos mostram os vestígios gráicos do pensamento, as marcas do per-
curso e os seus arrependimentos. Assim, as diferentes gráicas dos desenhos 
indiciam as perguntas que o arquiteto coloca no decurso do projeto.23 (Bandei-
ra 2014:69).

23 ‘As diferentes gráicas serão o motor que indicia as perguntas que o projetista coloca na resolu-
ção programática do projeto’ (Bandeira 2014: 69).
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‘(…) guiado unicamente  pelo meu instinto, desenho; não há sínteses de arquitetu-
ra, mas sim composições francamente infantis, assim pouco a pouco, a partir de 
uma base abstrata, desenvolve-se uma ideia nossa, uma espécie de espírito geral, 
graças ao qual, os numerosos problemas parciais e contraditórios podem ser har-
monizados.’ (Aalto cited in Briones 2006: 669). 

Segundo Alvaro Aalto, o processo do projeto inicia-se por desenhos de com-
posições infantis que concebem uma base abstrata. No subcapítulo 2.1 foram 
desenvolvidos os métodos do projeto no qual, ‘o primeiro passo é um passo 
não racional.’ (Costa 1982: 115). Percebida a abstração inicial que se apodera 
do projeto, o que nos instiga neste subcapítulo é esclarecer o contributo do 
desenho para racionalizar a arbitrariedade inicial do processo do projeto. 

‘A partir de Rafael Moneo, Eduardo Souto de Moura defende que a arquitetura 
começa por ser arbitrária, há sempre qualquer coisa de inexplicável na origem de 
um qualquer projeto, um lash na expressão corrente e informal (…) O projeto é 
a procura das razões para o acaso.’ (Ursprung 2011: 21).

Na airmação de Philip Ursprung não estão identiicadas as ferramentas que 
acompanham a origem do projeto. Mas a ideia de uma arbitrariedade inicial 
no processo do projeto, sem uma lógica tangível e mensurável é igualmente 
referenciada.

Reparamos agora num desenho de Corbusier para nos apoiar a investigação so-
bre composições infantis (Alvaro Aalto cited in Briones 2006: 669)  que se apoderam 
do projeto no seu início [Fig. 24]. O desenho realizado no ano de 1954 repre-
senta dois esquemas de um jogo infantil.24 (Corbusier cited in Cabezas 2008: 
50). Não se sabe qual o objetivo que moveu o autor a desenhar os esquemas, 

24 ‘En el ano 1954 el arquitecto Le Corbusier copió en una página de los cuadernos de dibujo, que sempre 
llevaba consigo, dos esquemas de este juego infantil; no cabe duda que para la insaciable curiosidade del 
famoso arquitecto estas iguras no resultaban ajenas a su profesión, eran una cuestión ‘arquitectónica’(...) 
A los setenta y siete anos él escribia: el dibujo también es un juego’. (Corbusier cited in Cabezas 2008: 50). 
[trad. própria]

O Desenho Também é Um Jogo

2.3
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Figura 24 Le Corbusier, Desenho da Macaca, 1954.

O percurso do projeto de arquitetura não é contínuo. Os avanços e re-
cuos fazem parte deste percurso, como o jogo da macaca. Lança-se um 
desenho, persegue-se a ideia registada no desenho e voltamos atrás 
para de novo lançar outro desenho e chegarmos à ideia que nos oferece 
mais segurança.



no entanto, este desenho poderia ilustrar uma airmação proferida pelo mesmo 
autor dez anos depois de o ter desenhado:

‘O desenho também é um jogo.’24 (Corbusier cited in Cabezas 2008: 50).

Corbusier compara o desenho ao jogo. Do  ponto de vista antropológico os jo-
gos são interpretados como ritos de iniciação e de passagem.25 (Cabezas 2008: 
50). Assim, os primeiros desenhos de um projeto  são como um jogo, repre-
sentam um rito de iniciação. Por outras palavras, as composições infantis que 
resultam da primeira fase do processo do projeto são um meio para a ação do 
projeto de arquitetura.

Perante o início de um projeto o arquiteto necessita de construir de modo men-
tal uma ideia para depois a traduzir para a realidade. Nestes termos o desenho 
é um ato físico, na transmissão de uma ideia.26  (Brandão Costa 2006:26). E no 
desenho encontramos elasticidade em permitir avanços e recuos de forma, di-
mensão, rigor. Utilizamos a metáfora do desenho sobre o jogo da macaca para 
descrever o início do projeto; o jogador neste jogo avança e recua, de acordo 
com uma posição pré-deinida e em acordo com uma ordem. De igual modo, 
no exercício de projeto, assistimos a avanços e recuos. Decisões tomadas que 
são rapidamente abandonadas e regressa-se ao ponto de partida e retoma-se o 
exercício de projeto de novo. 

‘A posição inicial do arquiteto perante um problema de projeto, inicia-se numa 
atmosfera mental, que para se materializar, desenha-se.’ (Brandão Costa 2006: 26).

Atentemos para um exemplo prático sobre o início do processo do projeto. 
Peter Zumthor na obra ‘Pensar a Arquitetura’  relete sobre o início do proje-
to para as Termas de Vals. O arquiteto revela que começou por responder às 
questões fundamentais relacionadas com o lugar ‘(...) e com os materiais- mon-
tanha, pedra, água(...)’ (Zumthor 2006: 31).  

Por sua vez, após responder à perguntas referentes ao lugar, ‘(...) desenvolvem-
-se gradualmente estruturas e  espaços que nos surpreendem (...) e que contêm 
o potencial de uma força originária que vai para além do arranjo de formas esti-
listicamente pré-concebidas.’ ( Zumthor 2006: 31).  Mas como se materializam 
as estruturas e espaços referidos por Peter Zumthor ? 

‘(...) Desenho  as primeiras plantas e cortes dos meus projetos. Faço diagramas 
geométricos e corpos simples. Tento ver os corpos inventados como objetos pre-
cisos no espaço e acho importante sentir como delimitam um espaço interior e 
o espaço que os rodeia ou como captam o contínuo espacial ininito como um 
recipiente aberto.’ (Zumthor 2006: 22).
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25 ‘Por outra parte, sabemos que los juegos infantiles, desde un punto de vista antropológico, con mucha 
frecuencia dan expresión simbólica a ritos de iniciación u otros ritos de passaje(...)’ (Cabezas 2008: 50).

26 ‘O desenho da arquitectura é um ato físico, que ultrapassa o virtuosismo, e se constrói de modo men-
tal.’ (Brandão Costa 2006: 26).
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Figura 25 Peter Zumthor, Desenho a Carvão das Termas de Vals.

Um pedaço de carvão regista sobre a folha a forma, direção e movimen-
to. É como uma montanha observada de longe, na distância em que 
não é possível decifrar a árvore das pedras, ou a igreja de uma aldeia. 
Apenas se observa a forma total da montanha e a mancha clara forma-
da pelas casas brancas da aldeia pousada na montanha. Nos desenhos 
a carvão regista-se o essencial: As formas.

1

2

1

Espaço dos 
Banhos



A materialização das primeiras estruturas e espaços é realizada através de dia-
gramas e corpos simples com o recurso aos sistemas de representação: plantas 
e cortes. Olhemos  um dos primeiros desenhos das Termas de Vals [Fig. 25]. 

Este registo representado por manchas a carvão, executadas por movimentos 
rápidos e contínuos, estuda os espaços cheios e vazios como Peter Zumthor o 
expressa na airmação:

‘(...) acho importante sentir como delimitam um espaço interior e os espaços que 
os rodeia(...)’ (Zumthor 2006: 22).

Os primeiros registos gráicos são esquemáticos e simples. No exemplo do 
desenho de Zumthor o uso do carvão possibilitou rapidamente estudar formas 
justapostas, representadas pelas manchas. Nos desenhos seguintes Zumthor 
começa a introduzir nos desenhos materiais riscadores que permitem porme-
norizar (lápis de graite) e introduz a cor para setorizar os diferentes serviços 
dos espaços (pastel seco). As certezas começam a intensiicarem-se e os de-
senhos  recebem informações do programa e do projeto. No qual, o próprio 
uso dos materiais de registo modiicam-se. O carvão é substituído pelo lápis 
de graite que permite pormenorizar. O carvão conquista a folha em branco 
e referencia-a, as cores marcam os espaços da água e por sua vez, surge o gra-
ite que sublinha, anota números e símbolos. O animal (projeto) é domado e 
domesticado lentamente, num processo contínuo de busca pela espacialização 
da forma .

Em comparação com o jogo da macaca os primeiros desenhos de um projeto 
são estruturas primárias lançadas sobre o espaço (folha de papel) que conquis-
tam o horror ao vazio e começam a inaugurar ideias numa incessante procura 
de razões para o acaso. Neste sentido:

‘A arbitrariedade do conceito terá que ser validado por um processo ou percurso.’ 
(Moura 1995: 21). 

No início do projeto os registos gráicos vão clariicando as ideias, desta feita, 
‘(...) o desenho não é espontâneo e muito menos arbitrário.’ (Magalhães e Pom-
bo 2014: 69). Os desenhos procuram na arbitrariedade a racionalidade e explo-
ram todas as soluções possíveis. No entanto os esquemas infantis airmados 
por Alvaro Aalto reletem sobre a natureza dos desenhos: estes são simplistas, 
pouco objetivos e ainda sem certezas. A natureza dos desenhos são registos 
rápidos, muitas vezes imprecisos e aleatório, misturando plantas, cortes, alça-
dos e axonometrias. Muitas das vezes poder-se-ão veriicar nestes desenhos as 
primeiras referências que vão deixando marcas através das decisões tomadas. 

O arquiteto numa primeira fase, faz muitas variações, em determinados registos 
gráicos poderão estar conjugadas diferentes soluções. Muitas delas até contra-
ditórias entre si. Contudo, a exploração das várias hipóteses é relevante para 
que o arquiteto não se ixe numa só solução que depois poderá não funcionar.
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Esta expressão que dá nome ao desenho de Escher dá que pensar: ‘Mãos de-
senhantes.’ As mãos que se desenham a si próprias são também uma constante 
nos desenhos de Álvaro Siza. Ainal o que representam estas mãos que se au-
to-desenham? E que pertinência terão para o exercício do desenho de projeto? 
Damos a palavra a José Saramago:

‘As mãos são dois livros abertos (…) porque falam quando se abrem ou se fe-
cham, quando se acariciam ou golpeiam, quando enxugam uma lágrima ou dis-
farçam um sorriso, quando se pousam sobre um ombro ou acenam um adeus, 
quando trabalham, quando estão quietas, quando dormem, quando desper-
tam.’(Saramago 2005).

Saramago parece, pois, esclarecer-nos o sentido e as qualidades das mãos. Tam-
bém nesta airmação, podemos constatar que as mãos são constantemente per-
soniicadas: ‘mas porque falam’, ‘quando dormem, ‘quando despertam’. Mas 
ainal, as mãos também vêem? 

As mãos de Escher que se desenham a si próprias necessitam da visão para 
se poderem retratar, sem a visão não seriam capazes de se desenharem. Igual-
mente as mãos de Álvaro Siza necessitam da visão [Fig. 31]. Apoiamo-nos na 
airmação do arquiteto Jonathan Foote que clariica o papel do olho e da mão 
na seguinte airmação:

 ‘(…) a mão ativa junta-se ao olho dinâmico no caminho em direção à luz da 
imaginação.’ (Foote 2009: 01).

A mão e o olho complementam-se. Ambos os órgãos participam na feitura do 
processo do desenho e ambos estão dependentes um do outro. Assim se torna 
essencial investigar o desenho como ferramenta visual sem nunca descurar a 
articulação entre a mão e o olhar.27 (Foote 2002: 01). Por sua vez, auguramos 

27 ‘A mão do arquiteto é o encontro entre a perceção e julgamento. Através da sua extensão corporal a 
mão ativa junta-se ao olho.’ (Foote 2002: 01).

‘Mãos Desenhantes’

2.4



Figura 28
M. C. Escher, Mãos Desenhantes,1948. 

Figura 26
Helena Almeida, Saída Negra,1995. 

Figura 27
Helena Almeida, Dos Espaços B,2005. 
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Assim como passa a moda de representar as mãos, as mãos dos arquitetos não estão mais na moda. Foi-se o gestual da prois-
são: mãos segurando maquetas, lápis, ou cigarros. Ao invés, as mãos são mantidas junto ao corpo, ou escondidas em bolsos ou, 
como muletas lexíveis, escoram (fatigadas) cabeças. Aparecem em outros lugares, incorpóreas, lutuando, meras sinédoques 
da presença humana; ou, o que é ainda mais curioso, como sombras: seu contacto impresso nas máquinas puxando alavancas, 
clicando o mouse dos computadores, dedilhando o controle remoto no surfe pelos canais, ou (aos domingos, no tiro ao alvo).” 

(Kahn 2002:74)



Figura 29 Michael Borremans, Trickland, 
2002. 

‘A mão do artesão é imaginada como uma 
extensão da mão do arquiteto, não apenas 
como um instrumentos de execução, mas 
também como um meio de julgar possibili-
dades futuras.’ (Foote 2002: 07).
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Figura 30 Michael Borremans, Tri-
ckland, 2002. 

‘A nossa actuação, isto é, a nossa possibili-
dade de relação com o mundo faz-se, acima 
de tudo, através da mão. Provavelmente, 
projetamos porque temos mãos.’ (Vieira 
1995: 92).
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uma nova capacidade que as mãos exercem sobre o projeto. Nas palavras de 
Leon Battista Alberti as mãos adquirem a capacidade de iudicium.28 (Foote 2002: 
01) . Ou seja, a mão do arquiteto é o encontro entre a perceção e o julgamento. 
Mas o que signiicam a percepção e o julgamento?

‘A mão é o ponto de encontro entre a exterioridade dos sentidos e a interioridade 
do intelecto prático.’ (Foote 2002: 01).

Nas palavras de Foote percepcionam-se dois lugares: um interior e outro ex-
terior. O primeiro corresponde ao intelecto (mora no interior do corpo), o 
segundo é tudo aquilo que rodeia o corpo do arquiteto (mora no exterior do 
corpo). Deste modo, a mão é um ponto charneira entre o mundo interior e o 
mundo exterior. A relação interior/exterior e exterior/interior também está 
presente no discurso do pintor Joaquim Vieira:

‘A nossa atuação, isto é, a nossa possibilidade de relação com o mundo faz-se, 
acima de tudo, através da mão. Provavelmente, projetamos porque temos mãos.’ 
(Vieira 1995: 91).

Continuando, a percepção e o julgamento referidos por Alberti, são capaci-
dades que as mãos adquirem para apreender aquilo que a visão não consegue.  
Alberti descreve este processo da seguinte forma:

‘Por meio do seu intelecto (ingenio) ele (o arquiteto) deve inventar, através da ex-
periência reconhecer, através de julgamento (iuditio) selecionar, através da deli-
beração compor, e com a habilidade ele compromete-se. Airmo que cada um é 
baseado na prudência (prodetium) e madura relexão.’ (Alberti 0000: 04)

Regressemos às mãos de Álvaro Siza que se desenham a si próprias em para-
lelo com o que acontece no desenho de Easher. As mãos de ambos os autores 
parecem ganhar uma autonomia e vida própria, como o elenca José Saramago.

Atentemos para o desenho de Álvaro Siza [Fig. 31]. Nele está retratado o arqui-
teto Fernando Távora que dormita sobre uma mesa, envolto num cenário de 
restaurante. E na base do desenho, Távora volta a ser representado, agora num 
caderno e as mãos do desenhador são igualmente representadas no desenho. 
Siza discorre sobre o signiicado da representação das suas mãos nos desenhos, 
durante a entrevista realizada por Francisco Martín, aquando da atribuição do 
grau de Doutor Honoris Causa pela Universidade de Sevilha. O arquiteto air-
ma que começou a desenhar as suas mãos quando:

‘(…) desenhava a paisagem de uma cidade. Pus as minhas mãos espontaneamente 
no desenho, mas não foi um acto voluntário ou consciente. Surgiu sem saber 
porquê.’ (Siza 2011: 61)
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28  ‘Para Leon Battista Alberti nas mãos reside a noção de julgamento (Foote 2002: 01).
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Arquiteto Fernando 
Távora

Figura 31 Álvaro Siza Vieira, Retrato de Fernando Távora.

A mão que desenha é aquela que se representa. Da mão, a relação com 
as coisas, o gesto, a intensidade e o traço. Antes da mão, o desenho 
mental, e depois da mão, o desenho externo. A mão antes de marca é 
gesto. 

1

Mãos do arquiteto 
Álvaro Siza

1

2
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As mãos que são representadas dão-nos uma leitura de que a autoria do dese-
nho é entregue a outrem. Enquanto Siza parece afastar-se do desenho deixan-
do que as mãos se libertem e desenhem. Deste modo as mãos autonomamente 
vão desenhando e contendo o mundo numa folha de papel. Laurent Beaudoiun 
acerca deste tema é esclarecedor: 

‘Como ela (a mão) não o larga e ele a leva consigo para todo o lado, ela não 
se incomoda de rabiscar em permanência; a paixão dela é o desenho; quanto a 
ele, talvez preira fumar um cigarro olhando pensativamente o que ela acaba de 
fazer.’ Será a mão um heterónimo do próprio Siza?

‘(…) ele possui esta mão que é outro ele mesmo, ela faz-lhe companhia e diz-lhe 
o que pensa do seu projeto.(…) ele desenha as suas mãos como se elas fossem 
as de outro, como se ele fosse estranho ao seu próprio corpo: espetador atónito 
perante essa mão capaz de esboços de uma beleza espantosa enquanto o outro, 
ele mesmo, olha a televisão.’(Beaudouin 2005: 17).

O arquiteto Álvaro Siza, no decorrer da entrevista dá-nos a resposta para o 
signiicado das mãos que são representadas nos seus desenhos:

‘(…) eu desenho as mãos para afrontar certos aspetos do desenho, para centrar a 
atenção nele, unicamente isso.’ (Siza 2011: 61).

Centremos agora a investigação do desenho de projeto como uma linguagem. 
Desenhar é também como que conceber uma narrativa gestual. Os gestos das 
mãos são captados pelos traços e manchas e  mostram formas, direções, or-
dens, signiicados, quantidades.29 (Tversky 2010:02). Lino Cabezas recorre à 
imagética para descrever o ato de desenhar, comparando-o ao ato de lançar a 
corda sobre um touro. O arquiteto lança linhas (cordas) sobre o projeto (animal 
selvagem) e as linhas (cordas) esticam, quebram, enrodilham e assim o projeto 
se faz e desfaz. 

Desenhar é como que gesticular, no qual, estes gestos icam inscritos pelas 
linhas e manchas nas folhas de papel. 

2.4.1 Entre o Desenho Interno e o Desenho Externo: a 
Mão

Nos autores citados anteriormente, veriicamos que a mão e os olhos são os 
órgãos consensuais quanto à sua valerosidade no ato de desenhar. Por sua vez, 
ambos os órgãos sensoriais assumem uma posição de dependência de um face 
ao outro. 

A dependência entre a mão e o olhar para o ato de desenhar, leva-nos a posi-
cionar o desenho em duas linguagens: linguagem visual e linguagem gestual. 

29  ‘Gesture go beyond pointing; they can show size, shape, pattern, manner, position, direction, order, 
quantity, both literally and metaphorically.’ (Tversky 2010: 02). [trad. própria]
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Figura 32 Ernst Scheidegge, Alberto Giacometti-Ein 

Portrait, 2001.

Figura 33 Montagem de Eduardo Souto de Moura para 
Postal  FAUP. 

Na imagem está representado Giacometti no seu exercício de 
esculpir a matéria. Os seus dedos comprimem o gesso, esti-
cam a forma e assim nasce a escultura. 

Nesta imagem estão representadas as mãos dos arquitetos: 
Mãos de Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Alvar Aalto e Mies 
Van Der Rohe. No exercício do desenho o gesto, tal como na 
escultura, também existe. O escultor esculpe com matéria e o 
arquiteto enquanto desenha esculpe com linhas. 

32

33
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Por sua vez, a linguagem gestual traduz para desenho o que a mente comanda. 
Deste modo a mão é o órgão que se posiciona entre o interior do corpo e o seu 
exterior durante o exercício do desenho.

Este raciocínio lançado por Foote acerca da mediação da mão entre o interior/
exterior e exterior/interior, leva-nos a aprofundar o raciocínio desenvolvido 
por  Federico Zuccari  que descreve no ensaio Ideia dos pintores, escultores e arqui-

tetos, dois tipos de desenho: Desenho Interno e Desenho Externo.

O primeiro tipo de desenho é descrito como ‘(…) delimitado pela sua própria 
ideia e forma(…).’ Este desenho reside na mente, é inscrito no intelecto do seu 
autor. Referente ao segundo tipo de desenho, Zuccari denota que o desenho 
externo depende do interno e conclui a existência de três tipos de desenho 
externo. Em primeiro, o desenho natural é produzido pela natureza, segundo o 
desenho artiicial corresponde ao artifício do Homem, e por último este desenho 
também da autoria do Homem é uma tipologia de desenho fantástico, ‘(…) pois 
realizará todas as bizarrices, todos os caprichos, todas as invenções(…)’ (Zuccari 
2004: 51)

No desenho do arquiteto Álvaro Siza, o seu autor inscrevia no intelecto por via 
da visão aquilo que observava diante si, e por sua vez traduzia esta imagem para 
a folha de papel por via da mão. Deste modo, as mãos traduzem para desenho 
a imagem apreendida. De igual modo Giacometti traduz uma ideia mental para 
o barro, através do gesticular das mãos. As mãos medeiam a materialização de 
uma imagem mental.

‘No desenho: a mão - o poder do indivíduo.
No projeto: a mente - o poder do grupo.’ (Vieira 1995: 43)

Por sua vez, Joaquim Vieira atribui à mão o poder do indivíduo, e realça que a 
mão é um facto de diferenciação do sujeito. Ou seja, é reservada à mão a per-
sonalidade que é imprimida nos desenhos produzidos. O desenho como tarefa 
manual e consequentemente como uma linguagem gestual adquire os objetivos 
de auxiliar a imagem mental a se lançar ao mundo real. Assim, poderemos dizer 
que o desenho ‘(…) conquista um espaço intermédio, que se assume entre a 
ideia e o edifício, isto é dizer: entre o imaterial e o material, entre a teoria e a 
prática.’ (Bandeira 2014: 24)





Desenhos de Viagem

2.5

Na viagem o desenho é um companheiro que depois se traduz em lembranças. 
Na leitura de um livro, na descoberta de um Mosteiro ou na aventurosa missão 
de caminhar por uma montanha sem destino deinido na partida, o desenho 
permanece sempre ao nosso lado. Folhas de papel, caneta e lápis de cor são os 
materiais necessários para se fazer um desenho. 

 ‘Nenhum desenho me dá tanto prazer como estes: desenhos de viagem.
Viajar é como prova de fogo, individual ou colectivamente. 
Cada um de nós esquece à partida um saco cheio de preocupações, aborrecimen-
tos, stress, tédio, preconceitos.
(...)
De súbito o lápis ou a bic começam a ixar imagens, rostos em primeiro plano, 
peris esbatidos ou luminosos pormenores, as mãos que os desenham.
Riscos primeiros tímidos, presos, pouco precisos, logo obstinadamente analíticos, 
por instantes vertiginosamente deinitivos, libertos até à embriaguez; depois fati-
gados e gradualmente irrelevantes.
Num intervalo de verdadeira Viagem aos olhos, e por eles a mente, ganham in-
suspeita capacidade.
Apreendemos desmedidamente; o que aprendemos reaparece, dissolvido nos ris-
cos que depois traçamos.’ (Siza 1997: 13).

Nas palavras do arquiteto Álvaro Siza Vieira sublinhamos a expressão ‘Viagem 
aos olhos.’ O olhar viaja entre a folha de papel e o que é observável. Entre o 
desenho e o sino que toca, entre o risco dos lápis de cor e o olhar que ixa as 
montanhas que não param de subir, lá ao longe. Observa-se incontáveis vezes 
o que se quer representar em desenho, e os olhos retornam sempre à folha de 
papel na tentativa de ixar o melhor possível o mundo observável:

‘Quando sobre uma folha de papel branco marcamos um ponto, poderemos dizer, 
embora convencionalmente, que este ponto organiza tal folha, tal superfície, tal 
espaço, a duas dimensões, sabido como é que a sua posição pode ser deinida 
por dois valores (x,y) em relação a um determinado sistema de coordenadas. Se, 
porém, concebermos tal ponto levantado, afastado da mesma folha de papel, 
poderemos dizer, embora também convencionalmente, que ele organiza o espaço 
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1

Pormenores da 
entrada

Figura 34  Desenho do Autor, Capela de São Benedito do arquiteto 
Peter Zumthor, Lápis de Cor, 190X250 cm, 2012.

Na viagem o desenho convida a permanecer e  a descrever um por-
menor. As pausas da viagem são feitas com desenhos. São como as 
pausas que se faz quando é lida alguma coisa que faz sentido e nos 
toca pela lógica e sabedoria latente. Faz-se uma pausa na leitura para 
reletir sobre algo que nos tocou e mostrou um novo ponto de vista. As 
pausas da viagem são feitas com desenhos. Desenha-se para reletir 
aquilo que se observa e lê para depois continuar viagem, ou melhor, 
continuar a leitura.

1



30  ‘A forma é a expressão exterior do conteúdo interior. É por essa razão que não devemos divinizar a 
forma. Não devemos lutar pela forma senão na medida em que ela possa servir para exprimir a resso-
nância interior.’ (Kandinsky 1998: 15).
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a três dimensões, dado que a sua posição pode igualmente ser deinida, agora por 
três valores (x,y,z) em relação a um determinado sistema de coordenadas.
(...)
Mas, porque os volumes são envolvidos por superfícies, estas são geradas por li-
nhas e estas ainda por pontos. Pode concluir-se, generalizando o que foi dito, que 
os volumes, as superfícies e as linhas constituem, tanto como os pontos, acon-
tecimentos de organização do espaço, aos quais se dá o nome geral de formas.’ 
(Távora 2008: 12).

As notas musicais ordenadas por certas composições rítmicas simbolizam o 
som de um ou mais instrumentos musicais. No desenho a composição das 
linhas e pontos simbolizam as formas que são a expressão exterior do conteú-
do interior.30 (Kandinsky 1998:15). Por sua vez, este exercício pressupõe uma 
organização espacial. O desenho pressupõe sempre uma organização; uma or-
ganização de pontos, linhas e volumes. Desenhar é organizar da melhor ma-
neira possível o mundo visível. A organização do desenho na folha de papel, 
horizontal ou vertical, é sempre uma primeira decisão a tomar ainda antes de a 
caneta bic tocar na folha branca. 

Os desenhos de viagem serão sempre desenhos em viagem, espaços de inves-
tigação. Cadernetas que colecionam monumentos, paisagens, gentes que nunca 
conhecemos. E quando as viagens indam podemos sempre retornar a estas 
viagens, agora pelos desenhos. Estes desenhos fazem parte da investigação do 
arquiteto e das suas referências pessoais. 

No desenho icam as marcas do que mais nos espantou ou então, signiicam 
um resumo de um momento passado em trânsito. No desenho da Sé de Lisboa 
enquanto eram percorridas as capelas radiantes assinalava-se pela fotograia 
aquele percurso. Por momentos foi tomada a folha de papel e repousou-se no 
desenho. Em viagem não se desenha apenas, a fotograia também está lá. No 
entanto, muitos dos pormenores não gozam de tempo para serem completa-
mente apreendidos. O desejo por captar um enquadramento é mais pausado 
no desenho. O clique é substituído pelo olhar atento. Neste desígnio desenhar 
é uma fruição e um exercício interpretativo das formas. É o desejo pela orga-
nização das formas no espaço.

‘O desenho desempenha um papel crucial no conhecimento da complexidade 
do mundo visível. Possui uma função didática que não é completada por ne-
nhuma outra forma de conhecimento.’ (Cabau 2012: 66).

Para Philip Cabau o desenho é uma das ferramentas ímpares para o conhe-
cimento do mundo visível. É uma ferramenta de investigação deste mundo 
complexo em que os arquitetos trabalham para organizar formas justas.
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1

Pormenor do embasa-
mento da coluna

Figura 35 Desenho do Autor, Capela Radiante de São Cosme Sé de 
Lisboa, Caneta Bic Preta, 210X297 cm, 2013.

O viajante não se desprende da caneta e dos lápis de cor para, a qual-
quer altura, lançar sobre a folha de papel uma paisagem, um edifício ou 
um pormenor de um espaço. Também se viaja com desenho e desenha-
-se para se viajar de um extremo da folha ao outro. 

1



Por isto, o arquiteto na condição de viajante anseia pela busca da identidade 
dos lugares por onde passa, olha para a história ali, junto à acrópole, olhando e 
reletindo sobre os pedaços de pedra que ainda restam e que se aiguram como 
formas justas e corretas. Neste viajante existe lugar para a aprendizagem, na 
viagem é recorrente conhecer para aprender com as formas que já existem. 

A viagem de Corbusier à Acrópole ou a sua viagem ao Oriente marcam em 
deinitivo a sua condição de arquiteto. Os registos de viagem impregnam a 
sensibilidade para descobrir nas formas antigas a pureza da verdade, ou talvez, 
a essência materna da arquitetura clássica. Para conhecer é necessário tempo, 
percorrer os espaços, experimentá-los, e porventura, regressar a eles de novo, 
com uma nova visão. Posto isto, o conhecimento no lugar das coisas é essen-
cial. Porventura o desenho busca o melhor enquadramento, o mais amplo e 
completo. Pois nenhum enquadramento desenhado é suicientemente amplo e 
completo. O conjunto de registos de um determinado espaço é sempre insu-
iciente, mas a tentativa de situar os melhores enquadramentos é já em si um 
exercício de escolhas que complementa os registos desenhados, ou por outras 
palavras: tudo isto faz parte do desenho de viagem.
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Reencontro

2.6

Entrevista ao Arquiteto Sérgio Fernandez

O primeiro contacto com a Faculdade de Arquitetura e com a arquitetura em 
particular, surgiu através de uma visita guiada que o arquiteto Sérgio Fernandez 
realizou aos novos alunos em 2009. Nesta visita guiada tive o  primeiro con-
tacto com a Casa de Chá e Piscina das Marés, ambos os projetos do arquiteto 
Álvaro Siza e a Casa dos 24 da autoria do arquiteto Fernando Távora. Posto 
isto, reencontro o arquiteto Sérgio Fernandez, agora para um diálogo sobre 
desenho, no inal do meu aprendizado de seis anos. 

Este reencontro foi realizado no Atelier 15 dos arquitetos Sérgio Fernandez e 
Alexandre Alves Costa. Numa tarde de sexta-feira sou recebido na Sala de Re-
uniões. O arquiteto Sérgio Fernandez senta-se de costas para a estufa de cristal 
que remata um dos lados mais longos da sala retangular e o discurso inicia-se: 
fala-se do Desenho e da minha investigação sobre ele.  

Após as primeira palavras é depositado sobre a mesa de madeira a cópia de um 
desenho do arquiteto Álvaro Siza. Enquanto Siza voa sobre Macchu Pichu na-
quele pedaço de folha branco que se destaca da madeira escura da mesa, fala-se 
de Desenho. E por vezes, Sérgio Fernadez deposita a mão sobre  o desenho, 
noutros momentos, aponta para ele quando expressa uma ideia. Aquele dese-
nho rapidamente foi aceite como um companheiro de conversa. 

Esta entrevista, ou melhor, reencontro, é uma conclusão da investigação teó-
rica realizada sobre o desenho no capítulo 2. Após a investigação se centrar 
no Desenho, debater-se cronologiacamente esta ferramenta, as suas principais 
características e a sua operatividade no processo do projeto, inalizamos agora 
o presente capítulo com um diálogo ao arquiteto Sérgio Fernandez. 



Gostaria de começar esta entrevista cujo tema é 
o Desenho de projeto, percebendo de que modo 
esta ferramenta visual é importante no exercício 
de projeto.

Para começar gostava de lhe tirar o desenho de pro-
jeto e de falar em desenho só. Eu digo desenho só, 
pois, a nós, só nos interessa o desenho para a obra 
porque o desenho de projeto é num estado muito 
limitado. O desenho de comunicação que pode ter 
diversos graus, pode ser uma coisa com alguma es-
pontaneidade e ser quase um esquisso que se explica 
a alguém ou se explica a nós próprios. Depois pode 
ser uma coisa mais elaborada, por exemplo um dese-
nho para se executar e aí tem determinadas condicio-
nantes porque tem uma série de regras e convenções. 
Mas a mim eu acho que a escola, o que a notabiliza, 
o que esteve na base da escola é o desenho que é 
muito mas do que isso. É o desenho como modo de 
apreender, como modo de análise,  e como modo de 
estabelecer raciocínios. Digamos que é prévio. Como 
dizia o arquiteto Távora ‘é preciso olhar para ver.’ E 
o desenho ajuda-nos a ver. Desenhar uma paisagem, 
desenhar um terreno, desenhar um móvel, obriga-nos 
a, mais do que comunicar, pensar sobre ele.

Fazendo um enquadramento cronológico do De-
senho e do seu uso na Arquitetura não existe um 
consenso quanto ao período histórico em que a 

prática do projeto utiliza o desenho.

Na fachada lateral de Santa Clara em Coimbra há de-
senhos em tamanho natural de coisas que depois fo-
ram feitas lá. Desenhos da época do século XIV. Mas 
o conceito de projeto como nós o conhecemos não é 
exatamente igual; quando se fez o Parténon não foi lá 
chegar e colocar três colunas ou quatro. Agora não é 
esta concessão de projeto unitário que atende a tudo 
e cada vez mais inter-disciplinar, isso não havia. Mas 
o desenho, ou a ideia dele, eu posso não desenhar 
nada e mentalmente desenhar alguma coisa. Porém 
é mais difícil de transmitir. O desenho é um proces-
so de transmissão muito mais eicaz, pode-se medir, 
comparar(...) O mestre canteiro reproduzia o conhe-
cimento que tinha e fazia coisas espantosas. Eu olho 
para um capitel e aquilo tem dimensões ao milímetro. 
Os canteiros sabiam fazer isso e não precisavam de 
ter o caderno para desenhar ao lado.

Por exemplo, no tratado de Vitrúvio o desenho é 
considerado essencial. Ma é estranho o facto de 
o Tratado ter muito poucos desenhos. Vitrúvio, 
inclusive, descreve a Basília de Fano que mais 
tarde é interpretada e desenhada. E todas as in-
terpretações são diferentes entre si, não havendo 
um consenso. 
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Vista sobre a Estufa de Cristal no Atelier 15, Porto. 



Neste caso podemos dizer que o desenho é muito 
mais fácil de comunicar do que uma ideia escrita. 
Uma ideia pode dar origem a diversas interpretações.

O arquiteto Corbusier airmava que ‘desenhar é 
olhar.’ O desenho é um exercício para o olhar.

Para o olhar é, mas não é só. Também é para o olhar 
porque nos vai dando o sentido das proporções.

Olhar pelo desenho e olhar pela fotograia o que 
difere nestes dois modos de apreensão da reali-
dade?

A fotograia é direta, e um pouco exterior a nós, em-
bora, evidentemente se saiba que o fotógrafo pode 
ser bom porque sabe ver, independente da técnica 
que utiliza. Ou melhor, sabe fotografar o que quer. 
Mas o desenho é, para nós, o elemento fundamental 
de apreensão daquilo que estamos a estudar. Portan-
to, antes de ser um projeto é um método de aborda-
gem. O desenho obriga-nos a raciocinar sobre o que 
está a ser representado para depois se traduzir o que 
é apreendido para a folha de papel. E mais, é que ao 
trazermos para a folha de papel, aliás, é uma das van-
tagens do esquisso ou das insistências que fazemos 
na escola sobre o processo. É que muitas vezes o ato 
de desenhar, digamos a ligação cabeça-mão não é tão 
direta e muitas vezes o desenho sugere-nos coisas que 
não tínhamos pensado.

E o desenho aceita um sentimento, uma razão 
ou uma paixão, como o refere Viollet-Le-Duc. 
Por exemplo, neste desenho de Siza, ele repre-
senta Macchu Picchu e desenha-se a voar. O de-
senho também é uma paixão?

Claro é evidente, é isso mesmo. E portanto, não há 
fotograia que diga isto, a não ser uma fotomonta-
gem. E tudo isto é feito connosco cá dentro. Somos 
nós mesmos.

Podemos interpretar o desenho como um modo 
de conhecer para comunicar. No projeto como o 
desenho atua?

De um modo geral, não há uma regra absoluta para 
todo o processo do projeto, há projetos que nascem 
de um puxador de uma porta e depois vem o resto. 
É um processo um pouco estranho, mas acontece e 
pode acontecer. Quando nós fazemos os primeiros 
esquissos estamos a falar connosco, estamos a fazer 
um diálogo não só aquilo que pensamos. O que é 
posto no papel pode adquirir uma personalidade pró-
pria e com a qual nos vamos defrontando.

É uma forma de nos esclarecer as ideias.

Depois,  naturalmente, é muito vulgar utilizarem-se 
esquissos para mostrar a um cliente aquilo que que-
remos. É um método económico, racional, e princi-
palmente é pessoal. É muito mais do que intuitivo. É 
onde a nossa personalidade se projeta. O esquisso é 
meu ou dele. Isto é muito pessoal.

Nas antigas categorias do Renascimento o esbo-
ço era denominado de pensieri, ou seja signiica-
va um  ‘pensamento.’31 (Bismarck 2000:02).

E desenho é desígnio, é uma intenção, também é isto 
que está reletido nesta página.32

Como o desenho surgiu no seu aprendizado, e 
depois, enquanto professor regente da cadeira de 
Projeto I?

Quando eu fui estudante os processos de ensino 
eram muito diferentes do que são agora. Tem coisas 
que nós achávamos absolutamente criticáveis, e que 
eram. Mas tinha muita coisa boa que se perdeu. Há 
uma evolução muito grande com os computadores 
que alteram os processos mecánicos. Os computa-
dores alteram profundamente todos os sistemas de 
comunicação. Por exemplo, nós no primeiro ano 
da escola tínhamos uma cadeira chamada ‘Desenho 
Arquitetónico’ em que copiávamos em pranchas as 
ordens clássicas e desenhávamos a tinta preta sobre 
papel opaco em que não era possível apagar os erros, 
nem sequer raspar a tinta. O professor dessa cadeira 
era o arquiteto Rogério de Azevedo que chegava ao 
im e nos mandava fazer o alçado de uma escola pri-
mária com uma das Ordens. Nós achávamos comple-
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31  ‘(...) lembremos por exemplo que, nas antigas categorias de desenho do Renascimento, o esquisso era também apelidado de pensieri, exatamente 
pela sua proximidade com a ideia.’ (Bismarck 2000: 02).

32  O arquiteto Sérgio Fernandez refere-se ao desenho de Machu Picchu da autoria do arquiteto Álvaro Siza Vieira.
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tamente tolo, mas não era, agora visto à distância esse 
exercício de desenho de absoluto rigor a que eramos 
obrigados a fazer e que agora se perdeu. Era uma gi-
nástica mental e de rigor do desenho. Este era um 
processo de ensino que não é possível na atualidade, 
nem é justiicável, mas foi uma escola de aprendiza-
gem de rigor muito grande. 

No meu tempo tudo o que era projetar era extraor-
dinariamente abstrato. A escola lutava pela moderni-
dade numa altura em que era contestada pelo regime 
que aqui vigorava e, por exemplo, nos desenhos as 
paredes eram reduzidas a riscos e os pilares eram pin-
tas. Não havia uma necessidade de aproximação ao 
real, eram desenhos de composição muito mais abs-
tratos do que são agora.

E enquanto professor, o que mudou no ensino?

Depois fui professor do 1º ano durante muito anos e 
considero o desenho de projeto uma ferramenta. O 
1º ano de projeto é, para mim, um ano que eu sempre 
gostei imenso porque era fantástico ver como o aluno 
entra sem ter qualquer espécie de ideia do que está a 
expressar, ou do modo como se expressa, e chega ao 
im do ano com uma capacidade de dizer o que quer 
fazer. E isso é o que nos garantia que podiam progre-
dir no curso. Por isso não é saber se o projeto é bom 
ou mau, é preciso saber se o aluno está apto a pro-
curar e a fazer o que quer. Por exemplo, os primeiros 
desenhos da cidade eram desenhos à vista, eram dese-
nhos em planta daquilo que estava lá posto. Começar 
a perceber o desenho como testemunho daquilo que 
se está a pensar e não naquilo que está à vista é um 
grande salto. E depois é preciso ver a espacialidade 
das coisas, a ver e a traduzir. A escola sempre foi co-
nhecida por isso, e também por isso nós combatía-
mos o uso do computador até ao 2º ano. Porém, nós 
achávamos e eu ,em particular, continuo a achar que 
o computador é uma ferramenta insubstituível. Mas 
traz riscos, se o computador não for bem utilizado 
o desenho aparece deinitivo antes de ser maturado. 
Aqui no escritório toda a gente é computorizada. Por 
exemplo, nos concursos se houver 3 mm de diferença 
entre a porta e a rua dá erro. Porém nesse momento 
isso não é a razão fundamental daquilo que se está 

à procura. Estamos sim à procura de uma ideia ge-
ral, que depois será trabalhada ou não. Às vezes o 
grande rigor é demasiado e as pessoas prendem-se 
com isso. Uma coisa que me irrita é, por exemplo, eu 
desenhar uma janela quadrada e faço com uma ca-
neta e o colaborador demora mais tempo a traduzir 
isso para computador, mas o desenho ica fechado, 
ao contrário, o meu desenho é mais humanizado, ica 
em aberto.

A partir do 3º ano, em que se começa a usar o 
desenho a computador é frequente os alunos fa-
larem com os professores tendo como base esses 
desenhos de máquinas que depois vão icando 
preenchidos de desenhos à mão. 

É um processo válido, depois de se ter aprendido a 
desenhar isso é válido. Depois termos uma base de 
trabalho que é susceptível de ser trabalhada. Estes de-
senhos são de fases intermédias que não têm sentido 
serem deinitivos.

Acerca das fases do projeto, o professor Joaquim 
Vieira fala-nos de uma tripartição em Instâncias 
(Perceptiva, Conceptual e Operativa). Como dis-
tingue no seu trabalho estas diferenças?

A Instância Perceptiva é quando uma pessoa olha 
para uma paisagem; olha para um enquadramento de 
uma casa, faz um retrato de uma situação. Depois a 
conceptual é a que é feita para nós e que é discutida 
com o destinatário, e a Instância de Comunicação é 
uma coisa que tem de ser clara para os outros perce-
berem. Não é confundível, com o desenho pelo dese-
nho. Uma pessoa pode desenhar maravilhosamente e 
não ser capaz de fazer essa conexão. Existem alunos 
que desenham bem e quando começam a introduzir 
as ideias isso é maravilhoso.
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Ainda acerca das Instâncias, os desenhos produ-
zidos na primeira Instância são sobretudo de le-
vantamento do lugar do projeto. Por exemplo, na 
cadeira de História da Arquitetura Portuguesa é 
frequente os grupos de trabalho fazerem levan-
tamentos de património; espaços públicos, igre-
jas, aldeias. Também no Inquérito à Arquitetura 
Popular também existe o esforço por apreender 
e expressar determinadas realidades. O desenho 
poderá ser entendido como uma das ferramentas 
essenciais no Inquérito?

Eu não sei se o desenho ganhou uma especial qua-
liicação pelo Inquérito. Os desenhos eram levan-
tamentos sem rigor. Existia a tradução de conheci-
mento daquilo que estava lá. Era o reconhecimento 
de uma paisagem, uma casa ou uma constituição. Eu 
não iz o Inquérito apesar de ter sido muito marcado 
pelo Inquérito e no im do curso a minha tese foi 
um trabalho feito numa aldeia remota do norte de 
Bragança, Rio de Onor. E aquilo que izemos foi um 
levantamento de todas as casas. Como aquilo eram 
construções em xisto e não estávamos interessados se 
tinham mais X cm ou menos Y cm. Estávamos inte-
ressados apenas na organização das casas. O desenho 
é apresentado com uma série de indicações geométri-
cas e depois com um traço a linha grossa que suge-
re essa insegurança. Não é um desenho rigoroso. O 
que importava era saber se a sala tinha três portas ou 
quatro e se era retangular ou quadrada. O desenho 
ganhou uma expressão adequada naquilo que preten-
díamos caracterizar. Não foi feito para encaixilhar. 
Foi realizado para conhecer a aldeia profundamente. 
O Inquérito também teve esse carácter; não há uma 
regra de desenho geral no Inquérito mas há objetivos 
claros, o Inquérito foi uma espécie de revelação para 
os arquitetos que lutavam pela modernidade, entre os 
quais Távora. Os arquitetos modernos começavam a 
sentir que estavam a reproduzir modelos que não ti-

nham nada a ver connosco e era necessário perceber 
o que tinha a ver connosco. O que era nosso. E o 
Inquérito foi uma revelação. Os primeiros trabalhos 
pós-Inquérito são claros a respeito disso. E começou-
-se a pensar nos projetos modernos com uma escala 
mais humanizada com uma série de elementos que 
tinham a ver com o Inquérito. E o desenho foi muito 
importante  porque se andou a reconhecer no sítio e 
muitas vezes sem tirar medidas. 

A Casa de Caminha revela esse carácter de ser-se 
moderno preservando a identidade, ou melhor, 
explora as caraterísticas das Casas Minhotas. Os 
materiais e o modo como a Casa se enquadra na 
paisagem sugerem uma preservação do tradicio-
nal.

A Casa de Caminha é uma espécie de tradição. Foi 
realizada em 1971 já bastante pós-Inquérito e são 
muitas razões juntas para ela ter o carácter que tem. 

No exterior da Casa estão lá os elementos tradi-
cionais, o material, os beirais... Mas no interior é 
marcada a modernidade.

Eu não pensei em nada, pensei em fazer uma casa 
para mim que estava muito condicionada. Primeiro, 
pelo terreno que tinha uma pendente inacreditável. 
Portanto, foi mais barato fazer em granito do que em 
betão e tijolo. A arquitetura não é feita de esquemas 
prévios, são muitas coisas misturadas. Depois poder-
-se-á dizer que o interior tem um ar mais cálido e o 
exterior é muito rude. Ai tive uma certa intenção, eu 
queria que o exterior fosse como o monte, o mais 
rude possível. Inclusive, escolhi uma telha cuja cor se 
diluia no monte e não se vê cá de baixo. Não queria 
uma cor muito fresquinha. Além disso tinha inluên-
cia de duas casas da autoria do arquiteto Siza muito 
próximas, a Casa do Alves Costa em Moledo e a Casa 
do Dr. Alcino Cardoso.

E a Casa de Oir, do Távora.

A Casa do Távora era uma espécie de farol. A Casa 
de Oir é o ponto de viragem dado pelo Inquérito. 
Esta Casa foi um retrato vivo daquilo que os arqui-
tetos modernos procuravam. O que me parece mais 
importante nesse projeto é a escala e o conforto de 
nos sentirmos numa casa muito portuguesa. Porém, 
tem recurso a elementos de arquitetura Internacional; 
os grandes envidraçados, as vigas de betão à vista que 

Figura 37 Sérgio Fernandez, Aldeia de Rio de Onor, 1963. 



Figura 38 Casa de Caminha, 1970. 
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eram uma novidade ao lado de uma chaminé igual a 
tantas outras da zona. É a síntese mais completa. Re-
presenta a procura de ser-se moderno sem deixar de 
ser português, minhoto naquele caso.

Ainda acerca da Casa de Caminha, o texto de 
Adolf  Loos “Como Construir nas Montanhas” 
revela-nos uma série de regras de como se deve 
construir nas montanhas. Que tipo de regras 
considerou para construir aquela casa?

Por exemplo, eu pensei em fazer uma casa projetada 
sobre o abismo. É uma solução. Mas tinha uma dii-
culdade terrível de construção. Então fui pelo chão, 
segui a pendente. E a casa tem essa visão utilitária. 
Eu não queria que a Casa fosse notável, queria o con-
trário. Se ela tem uma notabilidade é por ela não ser 
notável. Eu queria que o estar dentro ou estar fora fosse 
a mesma coisa. E é. Quando se fez a Casa, uma coi-
sa que se usava na altura para disfarçar as reuniões 
clandestinas era fazer piqueniques e izeram-se vários 
no meu terreno. A casa era uma maneira de estar. E 
depois era uma espécie de abrigo, era um conforto. A 
única decisão prévia foi fazer uma coisa o mais sim-
plória possível, e tinha um ótimo carpinteiro que fazia 
barcos de recreio e depois se dedicou à construção 
civil. De resto, não sei se houve uma pré-visão quanto 
a isso.

Continuando, o arquiteto Kahn referia que o pro-
grama é a primeira coisa a ser revista. Como in-
terpreta o programa na sua obra?

Os clientes têm uma ideia de programa e têm direi-
to. O que acontece é que temos uma formação que 
nos leva a criticar esse programa. O programa é um 
esqueleto fundamental, mas o programa deve ser ob-
servado por nós para ser discutido, ou melhor, de-
batido com os utentes. Nós temos por obrigação in-
tervir. Eu participei no SAAL, e a minha experiência 
que tive em Rio de Onor  apliquei-a no Bairro onde 
trabalhei. Por exemplo, nenhuma casa tinha casa de 
banho. E, portanto, nas casas novas que eles imagi-
navam deu-me um trabalho mostrar que a casa de 
banho era importante. E como as casas eram muito 
pequenas achávamos que a cozinha era boa à beira 
da Sala e reconhecemos que não tínhamos razão. As 
pessoas, na sua maioria, eram da limpeza e operárias 
e quando essas pessoas estavam na Sala queriam estar 
alheias à Cozinha. Por isso, é bom ter um conheci-
mento profundo daquilo que é o cliente e do progra-

ma que eles têm; em muitos casos vai contra o que 
pensamos. O programa e o sítio é um esqueleto que 
vai dando razão à forma.

O programa e o Sítio é um dos destaques do en-
sino da Escola do Porto...

A nossa atitude perante o programa não deve ser 
passiva. Temos de ver as vantagens funcionais e for-
mais. Nunca nos podemos esquecer que a arquitetura 
é uma ciência mas que tem um facto de artisticidade 
tão fundamental como todo o resto. Conta-se uma 
anedota por aí que se passou comigo. Eu quando aca-
bei o curso fui ao Brasil e o Niemeyer convidou-me a 
passar o Natal a casa dele em Brasília. E depois, quan-
do cheguei a Brasília iquei hospedado num Hotel. 
Estavam 40º e a fachada do Hotel tinha um grande 
envidraçado e estava um calor tremendo no interior. 
O Niemeyer apercebe-se disso e diz ‘o que é preciso 
é ser bonito, se funcionar tanto melhor.’ O ar con-
dicionado não estava a funcionar e estava um calor 
tremendo no interior do hotel. Mas esse fator de que 
é preciso ser bonito está na base de tudo. Senão qual-
quer pessoa faz casas. 

O termo beleza é um pouco retirado do discur-
so arquitetónico. O próprio arquiteto Barragan 
relecte sobre isso no discurso de aceitação do 
Prémio Pritzker.

Eu acho um factor essencial. Eu dizia aos alunos, bas-
ta sair à rua para ver que qualquer pessoa faz uma 
casa. Mas isso é construção não é arquitetura. Fazer 
uma obra de arquitetura é como fazer um livro ou 
uma peça de música.

O termo beleza parece ter adquirido uma carga 
negativa. Parece ter ganhado um signiicado pe-
jorativo.

Não pode ser. Pelo contrário, sem isso não existe ar-
quitetura.

Para inalizar, como contribuiu, para o seu traba-
lho como arquiteto, o desenho?

Utilizo o desenho de uma maneira demasiado ele-
mentar, como uma ferramenta útil. É-me útil. Eu 
quero expressar um caixilho e faço-o. A minha visão 
de desenho é que é uma ferramenta insubstituível de 
aprendizagem e comunicação. Arquitetura sem dese-
nho é como fazer música sem sons.
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Metodologia doTrabalho Experimental

Capítulo III





‘O método implica o Processo, ou pode mesmo constituir uma única realidade. O Processo é o modo de fazer, 
o modo de organizar, o modo de informar, analisar e sintetizar. O Método é a sua forma.

Nuno Brandão Costa 2006: 60

’



‘O método do projeto é uma estratégia para a criatividade mas comporta também 

uma margem para o tratamento e elaboração de fenómenos quantitativos e cien-

tíicos. Encontram-se, assim, interligados, mas não diluídos- porque a sua diluição 
engendra, habitualmente, o abrandamento e o desaparecimento da exigência e da 
qualidade.’ (Vieira 1995: 79).

Concluída a revisão bibliográica, o presente capítulo apresenta as técnicas de 
pesquisa para responder aos problemas da investigação suscitados no capítulo 

anterior e justiica as decisões e procedimentos da investigação. A metodologia 
inclui ainda duas componentes fundamentais: uma componente prática e uma 
componente de análise e avaliação resultante dessa produção prática. A meto-

dologia a adotar para dar resposta às questões da investigação deverá assentar 
num conjunto de pressupostos essenciais, nomeadamente:

a) Para Philip Cabau as abordagens sobre o desenho ao serviço de uma prática, 
necessitam de construir um discurso articulador entre a produção teórica e os 

estudos de caso a que se reportam.1 (Cabau 2012:66).  Neste sentido, a ação 
da investigação realiza-se num contexto prático e num território próprio: o 
projeto do Centro de Enoturismo da Quinta da Aveleda. A feitura do pro-

jeto do Centro de Enoturismo traduz-se no caso de estudo da investigação, 
do qual, advém todo o processo desenhado e sobre a qual a investigação se 
debruça. O caso de estudo é elaborado por nós e tem como características 
relevantes; o facto de o programa ser elaborado pelo cliente e é um projecto 

inserido numa das principais Quintas que se dedicam à exploração vinícola 
na região do Vinho Verde.

Estudo de Caso

3.1

1 ‘As abordagens sobre o desenho ao serviço de uma prática precisam de construir, para cada caso e para 
cada contexto, um discurso que faça a articulação do pensamento teórico sobre o desenho com os estu-

dos de caso da prática a que se reportam.’ (Cabau 2012:66).

PENSAMENTO TEÓRICO
REFERÊNCIAS

DISCURSO
TEMAS DE PROJETO

ESTUDO DE CASO
PROJETO



CENTRO DE ENOTURISMO
QUINTA DA AVELEDA

‘Desde há várias décadas que a Aveleda abriu as suas 
portas ao público de forma a responder aos inúme-

ros pedidos de visita por parte de agentes turísticos 

e visitantes da região. As exportações crescentes as-
sim como o aumento da notoriedade da empresa têm 
contribuído para o acréscimo da procura. (...) Hoje 
assistimos a um luxo cada vez maior de visitantes, 
oriundos de diversos países, que procuram conhecer 
mais acerca dos produtos da Aveleda. (...) Atualmente 
cerca de 10.000 visitantes de origens diversas passam 
pela Quinta da Aveleda.(...) Pretende-se com  este 
projeto o aumento progressivo de visitantes À Quin-

ta da Aveleda, sendo que as previsões são de passar 
dos atuais 10.000 visitantes anuais para os 15.000 em 
2015. A principal preocupação é a de bem receber 
quem nos visite e aportar ao sector dos vinhos uma 
novidade em termos de academia de vinhos.’

Excerto do Esboço e Finalidade do Projeto

Figura 39 Rótulos das Garrafas de Vinho Quinta da Aveleda.
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b) A organização dos dados resultantes do caso de estudo toma por base a es-
truturação sobre os métodos de projeto, explanados no capítulo 2.2. E é so-

bre esta estrutura tripartida que investigamos os diversos tipos de desenhos 
produzidos nas três fases do processo do projeto e, por sua vez, comunica-

mos o projeto do Centro de Enoturismo. 

c) Os desenhos produzidos no decurso do projeto serão a amostra necessária 
para a investigação, no qual, também todo o material produzido (maquetas, 
fotograias, fotomontagens) serão cruzados com os desenhos para não vi-
ciar as conclusões da investigação e encadear a ferramenta visual com outras 
ferramentas que foram utilizadas no decurso do projeto. Como o airma Ál-
varo Siza, ‘(…) o projeto é uma personagem com muitos autores, e faz-se 
inteligente apenas quando assim é assumido, é obsessivo e impertinente em 
caso contrário.’ (Siza 2009: 25) Por sua vez, organizamos a recolha dos dese-

nhos em dois tipos de suportes: cadernos (A4 e A5) e folhas soltas (A4, A2 
e A1). E estabelecemos uma ordem cronológica, do início do projeto para o 
seu im, para a interpretação dos dados recolhidos. A investigação analisa os 
desenhos executados durante o projeto do Centro de Enoturismo e abrange 
também todos os outros elementos considerados relevantes e que participam 

no processo do projeto (maquetas, fotos, fotomontagens, entre outros), no 
entanto o foco da investigação são os registos desenhados.

O processo desenhado do projeto do Centro de Enoturismo conduz-nos a 
uma investigação de tipo qualitativo. A produção de desenhos permite-nos 
analisar e, por sua vez, retirar conclusões que deem resposta às questões da 
investigação sugeridas no capítulo 2. 

A investigação de tipo qualitativo caracteriza-se por: a) A investigação reside no 
processo do projeto do Centro e recolhe os dados de modo criterioso e com 
grande detalhe; b) A recolha dos dados produzidos  possibilitam conceber uma 
narrativa visual que comunica a evolução do projeto e essa mesma narrativa 

organiza os dados para a investigação; c) A investigação qualitativa emerge do 
processo do projeto e possibilita redeinir a questão da investigação (Bento 
2012: 02); d) É uma metodologia interpretativa e descritiva; e)  A investigação é 
indutiva, não havendo ‘(…) a preocupação em arranjar dados ou evidência para 
provar ou rejeitar hipóteses’; f) Os estudos qualitativos criam visões panorâ-

micas ao invés de micro análises.2 Como exemplo, os desenhos do projeto do 
Centro de Enoturismo serão interpretados e apresentados em conjunto com o 
restante material utilizado.

Contudo na investigação também serão pontualmente utilizados métodos pró-

prios da investigação quantitativa. Estes métodos serão usados para averiguar 
se a intensidade da utilização do desenho é constante ou sofre alterações signi-
icativas nas diferentes fases do projeto. Deste modo a metodologia da investi-
gação é de tipo qualitativo e quantitativo.

O objetivo da investigação pretende contribuir para o conhecimento dos méto-

dos dos desenhos de projeto. Segundo Joaquim Vieira, o valor e os signiicados 
do desenho de projeto é equívoco e importante e acrescenta que o desenho é 
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Figura 40 Imagem do Filme Vinho Verde, o Oiro do Minho, Quinta da Aveleda, 1955.
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‘(…) uma das heranças das Belas Artes.’ (Vieira 1995: 22) É consensual para os 
autores de projeto citados no capítulo 2 a relevância do desenho de projecto. 
Contudo, segundo Molina falta criar um discurso para estabelecer as categorias 
do desenho de projeto e as experiências suscitadas pela prática do desenho.2 
(Molina 2005: 165) Deste modo, os resultados da investigação pretendem con-

tribuir para o conhecimento das categorias do projeto de arquitetura.

3.1.1 Quinta da Aveleda

O projeto foi realizado na sequência de uma proposta lançada pela direção da 
Quinta da Aveleda. O novo Centro pretende expandir o enoturismo e, deste 
modo, promover a Quinta e os seus produtos; ‘a visita à propriedade apresen-

ta-se como um elemento fundamental para a captação de novos clientes pres-

critores dos produtos Aveleda assim como um ativo importante para a zona 
geográica onde se insere.’3 A Quinta da Aveleda é uma propriedade constituída 
por um património ediicado (adega velha, casa da família Guedes) e com um 
vasto Parque verde complementado pelos seus jardins, estas são mais valias 
para o turismo aliado ao produto do vinho:

‘O Parque da Aveleda nasceu do gosto de uma família pela convivência com a 
Natureza de uma forma íntima e simples, seja para procurar frescura nos dias ca-

lorosos do Verão(...) seja pela alegria proporcionada pela descoberta do despertar 
de uma nova Primavera.’ (Guedes 1972: 03).

A Quinta deriva de um morgadio e só se conhece evidência física da existência 
da Quinta desde o século XVI, no qual, a capela anexa à casa de família data de 
1671, e é a construção mais antiga do conjunto ediicado da Aveleda. No ano 
de 1912, a atual casa de família é erigida no local da antiga casa, de dimensões 
mais modestas. E é a partir de 1946,  que se inicia o processo de airmação da 
Quinta e de expansão da produção vinícola, relacionado com a constituição de 
uma sociedade agrícola e do aumento de exportações de vinho verde para o 
Brasil e continente Africano.

A ligação à natureza é uma marca distintiva da Quinta da Aveleda e é esta mes-
ma marca que está representada na publicidade dos produtos da Aveleda e faz 
parte da tradição da família Guedes, gestora da Aveleda [Fig. 41]. Esta é uma 
empresa líder no setor de vinhos em Portugal e é, atualmente, a marca com 
maior produção de vinhos verdes. 

2 ‘Falta por desarrollar una fenomenologia del dibujo, un discurso que explique las categorias del dibujo, 
no sólo por las operaciones que establece en el processo de creación, sino por las capacidades que mo-

viliza en las relaciones de ciertos materiales con las conducas del imaginario que desencadena.’ (Molina 
2005:165). [trad. própria]

3 A citação foi retirada do Esboço e Finalidade do Projeto desenvolvido pela administração da Quinta da Ave-

leda, aquando do lançamento da proposta do projeto, em 2014. 
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Vista para as vinhas da Quinta da Aveleda.

Parque da Aveleda

Lago da Quinta
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O reconhecimento dos seus produtos é salientado pelo número de exportações 
crescente e pela airmação dos vinhos Aveleda em Portugal e no estrangeiro. 
Neste sentido, a criação de um novo e moderno equipamento para acolher tu-

ristas faz parte de uma estratégia enoturística que versa valorizar o património 

existente na Quinta e aproximar a marca dos turistas. 

Por sua vez, o espírito familiar da Aveleda é uma das marcas de prestígio e de 
coniança dos vinhos produzidos nesta Quinta. Este espírito está bem patente 
na Quinta, Parques e Jardins que constituem o imenso território ocupado pela 
Quinta. Desta feita o desenvolvimento sustentável tem sido uma das formas de 
continuar o espírito familiar e valorizar a natureza. Como tal, a Aveleda tem um 
sentido de responsabilidade em desenvolver o enoturismo que é um contributo 

para a região dos vinhos verdes:

‘Para além da parte produtiva, a propriedade está dotada de um riquíssimo patri-
mónio de ediicado arquitetónico e paisagístico caracterizado pela diversidade de 
árvores, lores e arbustos que foram plantados ao longo dos tempos. Sendo ainda 
hoje habitada, é na Quinta da Aveleda que a família Guedes aplica a sua paixão ao 
embelezamento constante do parque e respetivos edifícios assim como se dedica 

ao desenvolvimento do seu negócio.’4

Em suma, a Quinta da Aveleda caracteriza-se por preservar um espírito familiar 
e a preservação da memória, através do seu património arquitetónico e natural5 

(Guedes: 1972: 03). Desta aliança surge a identidade da Quinta da Aveleda, e 
para a sua airmação e dos seus produtos a aposta no enoturismo é crescente e 
tendencialmente mais forte. 

Por sua vez, a proximidade com a cidade do Porto, e os meios de transporte 
modernos, comboio e auto-estrada, criam condições naturais para a crescente 
expansão do setor turístico da Quinta. Estas condições possibilitam a captação 
de turistas e a promoção da região através desta Quinta, em particular.  Deste 
modo, são criadas as condições para os turistas vivenciarem experiências de 
qualidade, e poderem desfrutar dos vinhos numa envolvente natural excepcio-

nal. 

4 A citação foi retirada do Esboço e Finalidade do Projeto desenvolvido pela administração da Quinta da Ave-

leda, aquando do lançamento da proposta do projeto, em 2014. 
5 ‘O Parque da Aveleda nasceu do gosto de uma família pela convivência com a Natureza de uma forma 

íntima e simples, seja para procurar frescura nos dias calorosos do Verão(...) seja pela alegria proporcio-

nada pela descoberta do despertar de uma nova Primavera.’ (Guedes 1972:03).
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‘Os pomares, os jardins e a matta são dignos de ser visitados, já pela maneira como estão delineados, já 
pelos bellos pontos de vista que offerecem.
A avenida principal, que apresenta um bonito aspecto, é orlada de magniicas Coniferas e enormes So-
breiros e Carvalhos de porte majestoso. Ao fundo duas nascentes de água, tendo a um dos lados um 
enorme sobreiro, que convidam o visitante a demorar-se alli alguns minutos a gosar o lindo panorama 
que se lhe desenrola à vista.
Do outro lado completa o quadro um grupo de arvores collossaes, entre as quaes se destacam pelo seu 
soberbo porte, dous exemplares de Taxodium distichum, alguns Abies e o mais bello exemplar que temos 
visto, de Dammara Moorei (...)’ 

(José Marques Loureiros cited in Guedes 1972: 38)

Figura 41 Imagens do vídeo publicitário da marca Casal Garcia, Aveleda, 2011.

Jardim junto à Casa de Família
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3.1.2 Lugar

A Quinta da Aveleda localiza-se na cidade de Penaiel, distanciada 40 km da 
cidade do Porto. Pertencente à Região Demarcada dos Vinhos Verdes, fundada 
em 1908; esta Região estende-se por todo o noroeste de Portugal e tem como 
limites; a Norte, o rio Minho, a Sul, o  rio Douro e as serras da Freita, Arada e 
Montemuro, a Este as serras da Peneda, Gerês, Cabreira e Marão e a Oeste o 
Oceano Atlântico.

Orograicamente a região é deinida pelo geógrafo Amorim Girão como, “(...) 
um vasto aniteatro que, da orla marítima, se eleva gradualmente para o inte-

rior.” (Girão). O clima é ameno e com elevada precipitação, e o território ca-

racteriza-se por ter uma vegetação exuberante e um grande número de canais 
de água, que formam uma rede hídrica considerável:

‘No seu conjunto a região é um aniteatro imenso que gradualmente se levanta 
a partir da orla do litoral. Rios correndo tranquilamente para o mar. Várzeas 
verdejantes pletóricas de seiva e vales ubérrimos originam um todo de uma 

beleza incomparável. E tudo retalhado em pequenos campos amorosamente 
cultivados(...) A forte densidade populacional obriga o minhoto a aproveitar a 
terra no seu máximo. Disponde de escassas superfícies de terreno o homem 
do Minho olhou para o céu e compreendeu que a natureza era a sua grande 
amiga, e o céu envolve na sua luz acariciadora este estranho enforcado que 
atinge, por vezes, mais de 8 metros de altura.’6 (Leitão 1955).

A região do Sousa, ao qual, a Quinta da Aveleda pertence, é uma sub-região de 
transição entre o interior da Região Demarcada e o Litoral. Os seus Invernos 
são rigorosos e os Verões quentes e secos. Este clima propricia o desenvolvi-
mento de determinadas castas vínicas que aqui são produzidas. 

O casario da Aveleda implanta-se no sopé do Vale do Rio Sousa, este Vale é 
de pendente suave e possibilita a plantação de grandes extensões de vinhas. A 
linha de caminhos de ferro do Douro, atravessa a Quinta e na sua proximidade 
existem duas estações, a de Paredes e Penaiel. Atualmente a Aveleda é servida 
de infra estruturas de acessibilidade que facilitam o acréscimo de visitantes 

nacionais e estrangeiros. 

A Região do Vinho Verde ica próxima de uma outra Região Vinícola, a Região 
Demarcada do Vinho do Porto. No entanto, a primeira região é privilegiada 
em relação à proximidade com o Porto e; é nesta cidade que está o potencial 
turístico que aproximará os turistas da Região do Vinho Verde. 

 6A citação foi retirada do documentário Vinho Verde, o Oiro do Minho, realizado por António Leitão em 
1955, disponível em: <http://www.vinhoverde.pt/pt/galeria-multimedia>.
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Figura 43 Ipsometria da Quinta da Aveleda.

                               c  2015 Microsoft Corporation

Figura 42 Localização da Região dos Vinhos Verdes.
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RESTAURANTE
adaptável consoante os grupos
importância da luminosidade natural, temperatura e acústica
vista sobre a vinha
possibilidade de ter uma zona restrita

COPA
livre de ruído
armário para arrumação de atoalhados
ligação fácil à cozinha e à sala de jantar
mesa central para empratamentos

I.S. FEMININAS E MASCULINAS
capacidade de 5 pessoas cada

ESPAÇOS PÚBLICOS

SALA DE PROVAS
Acesso direto de e para a visita
divisão ténue com a loja
adaptável a grupos e visitas individuais

LOJA
espaço arejado e focado nos produtos
transmitir sensação caseira, confortável e prática
acesso fácil para o exterior

MUSEU
sala de início de boas-vindas 
dedicado às marcas 
visita média com duração de 15 minutos

BENGALEIRO
capacidade para mais de 50 cacifos

SERVIÇOS
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v) Acústica e Ambiente

O programa prevê a possibilidade de vários grupos de visitantes de idiomas 
distintos a conluírem para um mesmo espaço. No qual, a preservação de um 
ambiente tranquilo e familiar é um dos requisitos vigentes nas práticas de rece-

ber da Aveleda. Acerca da utilização dos espaços, estes funcionam em circuito. 
Ou seja, o visitantes é recebido pelo guia e será encaminhado para uma Sala, 
por sua vez, a visita é realizada e o visitante regressa ao edifício para realizar as 
provas de vinhos, fazer compras na loja e restaurante. 

Os espaços previstos no programa resumem-se em dois grupos; os espaços 

de acesso ao público e os serviços do edifício. No primeiro grupo destaca-se 
a Sala Polivalente, Sala de Provas, Restaurante e Loja. É proposta a facilidade 
no percurso entre espaços com divisões ténues. As funções de cada espaço 
podem estar delimitadas por armários ou por cortinas de vidro. O visitante 
deverá vivenciar uma experiência de como é viver numa Quinta produtora de 
vinho, deste ponto de vista o Centro de Enoturismo é como  a grande sala de 
visitas da Quinta da Aveleda. É proposta a criação de um espaço de uso poli-
valente para recepção de exposições temporárias e de promoção dos produtos 
da Aveleda. Este espaço também poderá ser usado como auditório e é aqui que 
se iniciam todas as visitas à Quinta. Acerca do segundo grupo do programa, os 
serviços são reduzidos em área. São propostos espaços de arrumos para a Sala 
Polivalente e garrafeira. 

Em suma, o Centro de Enoturismo deve proporcionar um exemplo de como 
é viver numa Quinta produtora de vinhos verdes. O Centro é o primeiro es-
paço que o turista visita e o último. Neste sentido a imagem deste espaço deve 
promover uma aliança com o ediicado existente e a ambiência da Quinta, para 
valorizar a Quinta e o seu património natural e arquitetónico. A forte ligação 
da Quinta com a natureza é uma das marcas a destacar no edifício, visto que, é 
proposto no programa que a Sala de Provas e Restaurante tenham vista para as 
vinhas e jardins da Aveleda.
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1 ENTRADA PRINCIPAL

IMPLANTAÇÃO DO
CENTRO DE ENOTURISMO

2

ADEGA VELHA3

CASA DE FAMÍLIA4

EDIFÍCIO DE ESCRITÓRIOS5

ÁREA INDÚSTRIAL6

ENTRADA SECUNDÁRIA7

RECEPÇÃO8

PARQUE DE ESTACIONAMENTO9

CAIS DE CARGAS E DESCARGAS10

CUBAS EM INOX11

PARQUE DA AVELEDA12

TORRE DAS CABRAS13

ACESSO ÀS VINHAS14

MURO 15
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Figura 45 Axonometria da Quinta da Aveleda.



A exposição dos desenhos produzidos para o projeto do Centro de Enoturismo 
terá de ter um suporte de leitura, neste caso um lugar. O desenho enquanto 
processo e registo necessita de um espaço de apresentação próprio. O seu lugar 
natural é o da investigação, reside no estirador, nos cadernos de viagem. Por-
ventura quando o centramos como sujeito a ser lido e posteriormente interpre-

tado necessitamos de conceber uma estrutura lógica para que na tradução dos 

dados do espaço de trabalho para o espaço da investigação não se percam os 
sinais que eles nos apresentam. 

Em acordo com Barbara Tversky a organização dos dados no espaço da inves-
tigação está organizado por temas de projeto considerados relevantes para o 

projeto do Centro de Enoturismo7 (Tversky 2010: 05). Neste contexto a leitura 
dos dados é facilitada. Por sua vez a criação de uma linha temporal é relevante; 
os temas são expostos desde o início do projeto até ao seu término, e estrutu-

ramos os dados em três momentos principais em acordo com a estruturação 
tripartida dos métodos de projeto explanados no capítulo 2.2. 

No delongar da exposição dos dados são apresentadas plantas, axonometrias, 
entre outros esquemas, cujo objetivo é revelar as zonas de ação dos desenhos. 
Exposta a organização temporal e os elementos de auxílio para a visualização 
dos dados apresento a organização dos dados no espaço da investigação:

O conteúdo dos dados da presente investigação é organizado em três esquemas 
principais: O primeiro consiste em apresentar os desenhos sempre na folha do 
lado direito. O desenho concebe uma narrativa visual própria e autonomiza-se 
em relação ao texto que o acompanha do lado esquerdo. O campo textual fun-

ciona como uma legendagem da narrativa visual que descreve pormenores que 

não são possíveis de obter diretamente do conteúdo desenhado ou são de difícil 
interpretação. Assim o texto auxilia na visualização dos desenhos para que os 
dados não se tornem subjetivos. No segundo esquema recorremos a desdobrá-

7 ‘Things that entail similar actions, whether socks or knives, are grouped together, creating stacks or piles, 
and things that entail ordered actions are lined up it that order along a line, creating a temporal conti-
nuum on a horizontal surface. Perception of  stacks and lines is enhanced by the gestalt laws of  good 
continuation or common fate.’(Tversky 2010: 05).

Exposição dos Dados

3.2

 5 25 
 1º Lugar de Implantação 

Nova Implantação
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Figura 44 Planta de Implantação Quinta da Aveleda.
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A organização dos desenhos neste primei-
ro tipo de apresentação está restrito ao 

espaço de uma folha tamanho A4. Os de-

senhos são sempre apresentados do lado 
direito e do lado esquerdo o corpo do tex-

to acompanha os desenhos.
O objetivo é de autonomizar a leitura dos  

Esquema a) 

TEXTO

desenhos. O texto tem a função de des-
crever pormenores relevantes que não 

sejam revelados pela leitura direta dos de-

senhos, funcionando como a legendagem. 
Esta organização de os desenhos surgirem 
sempre do lado direito cria uma narrativa 

visual encadeada e de fácil leitura.

Sempre que se torne necessário apresentar 

um maior número de dados, é criado um 
desdobrável do lado direito. Ampliando o 
espaço de exposição dos dados. 
A hierarquização dos dados é um exercício 
fundamental para na exposição dos dados 
haver uma lógica clara de apresentação. 

Esquema b) 

Neste último modo de apresentação dos 
dados, deinimos como espaço máximo 
para a apresentação duas folhas A3 justa-

postas. Caso a dimensão dos desenhos ou 
a sua quantidade seja numerosa será ne-

cessário criar uma narrativa visual expan-

siva. No entanto se o leitor não abrir os 

Esquema c) 

TEXTO

Nestes termos, o leitor ao ler os registos 
desenhados poderá sempre que se tor-
ne relevante visionar outros registos que 

demonstram o desenvolvimento de uma 

determinada ideia expressa em desenho, 
havendo uma leitura do mais importante 
para o menos importante

desdobráveis  não perde a leitura e inter-

pretação dos dados mais importantes da 

investigação. E só em momentos pontuais 
recorre-se a esta tipologia de desdobrá-

veis.

DESENHOS DESENHOS

DESENHOS

DESENHOSDESENHOSDESENHOSDESENHOSTEXTO DESENHOS

DESENHOSTEXTO



veis do lado direito, caso o número de dados seja numeroso e a sua leitura se 
torne essencial.

No entanto, há a necessidade de conferir uma hierarquia aos dados, ou seja, 
os dados mais relevantes são mostrados em primeiro plano. No entanto, caso 
haja a necessidade de ampliar o campo de visualização dos dados recorre-se ao 
desdobrável. No terceiro e último modo de apresentação o espaço expositivo 
são dois desdobráveis.

Os dados produzidos na investigação são maioritariamente de natureza visual. 
Deste modo incorre-se num exercício complexo de expor os dados visuais 
realizados na investigação. 

No MASP a arquiteta Lino Bo Bardi aborda o tema de como organizar uma 
sala de exposições[Fig. 48]. O desenho de um cavalete em vidro suportado na 
sua base por um bloco em cimento apresentou um novo modo de expor obras 
de arte. O espaço da exposição é o espaço da sala expositiva, na qual, as ima-

gens parecem icar suspensas naquele espaço. As obras de arte abondonam o 
suporte da parede e ocupam o espaço da sala de exposições.

Na pintura de David Teniers [Fig. 46] a parede é o limite do espaço de expo-

sição e  também o lugar expositivo. Os quadros, ao contrário do exemplo do 
MASP, são expostos na parede libertando o restante espaço. Em ambos os 
exemplos as soluções são válidas no que concerna à organização de uma narra-

tiva visual, a organização da imagem e o modo como ela nos é exposta dá-nos 
diferentes modos de nos relacionarmos com ela.

Continuando, John Berger no ensaio sobre a visão (Modos de Ver) centra o es-
tudo da imagem e do modo como ela se relaciona com o texto. Por exemplo, 
quando estamos num museu e sentimos a necessidade de ler o título de uma 

determinada obra ocorre uma transformação de signiicados:

‘É difícil deinir exatamente como as palavras modiicaram a imagem, mas é certo 
que o izeram. Agora a imagem ilustra a frase.’ (Berger 1996: 32).

Nesta airmação o autor discorre sobre a relação entre a imagem e o texto. Este 
tema é preponderante no capítulo 4. O texto neste capítulo complementa os 
desenhos, o que neles não é observado é descrito. No entanto, neste exercício 
o texto e o desenho poderão não dizer a mesma coisa, ou então, o signiicado 
dos desenhos poderá ser deslocalizado. No entanto, o campo de signiicados 
do desenho é mais reduzidos do que o do texto. O desenho é essencial naquilo 
que comunica. O desenho do detalhe de uma cornija será sempre um desenho 
do detalhe de uma cornija. Porventura o texto  deverá revelar o porquê de ter 
sido realizado tal registo e a sua consequêcia direta para o projeto. Deste modo, 
o desenho legenda e acompanha os dados visuais.
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Figura 46 David Teniers II, Arquiduque Leopold William na sua galeria de 
pinturas em Bruxelas, 1653.

Figura 47 Museu Imaginário de André Malraux, 1947.

Figura 48 Paolo Gasparini, Vista geral da antiga pinacote-
ca do MASP com cavaletes de vidro.
Os cavaletes espalhados na sala de exposições do MASP 
foram desenhados pela arquiteta Lina Bo Bardi e o uso de 
placas de vidro permite desmaterializar a estrutura que su-

porta o quadro. Neste caso as imagens não são justapostas 
à parede, invadem a sala de exposições e coniguram uma 
nova e inusitada experiência expositiva.

O trabalho de composição de imagens de André Malroux é 
explorado por Lina Bo Bardi no MASP.
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Projeto e Desenho: O Nascimento de Um Romance

Capítulo IV





‘Desenho é projeto, desejo, libertação, registo e forma de comunicar, dúvida e descoberta, relexo e criação, 
gosto contido e utopia. Desenho é inconsciente pesquisa e é ciencia, revelação que não se revela ao autor, 
nem ele revela, do que se explica noutro tempo.

Álvaro Siza Vieira  2009: 237

’

 Instância Perceptiva



‘O fragmento é, pela sua natureza, um ponto onde se inicia; um fragmento nun-
ca termina, mas é raro um fragmento não começar algo. Poderemos dizer que 
um fragmento é uma máquina de produzir inícios, uma máquina da linguagem, das 
formas de utilizar linguagem, que produz começos (…) O fragmento acelera a 

linguagem, acelera o pensamento.’ (Tavares 2013: 41).

Os primeiros desenhos do terreno de projeto são pequenos e a cores. Alguns 
feitos a pastel seco, lápis de cor, outros a graite e caneta preta. São esboços 
rápidos, fragmentos do lugar. O objetivo destes desenhos consiste na interpre-
tação da Quinta e a familiaridade com as suas principais características. 

Peter Zumthor acerca do lugar do projeto, airma que o explora, percebendo a 
sua igura, história e qualidades sensoriais. Fala-nos do olhar preciso, necessá-
rio para a descoberta do lugar do projeto e, por sua vez, das imagens dos ou-
tros lugares. (Zumthor 2009: 40). Mas qual ou quais as moradas destes outros 
lugares de que Zumthor sente desejo em alcançar? Na verdade, a conquista do 
primeiro lugar (lugar do projeto) só se efetiva ao conseguirmos, através deste, 
alcançar outros lugares (os lugares das artes plásticas, do ilme, da literatura 
ou do teatro):

‘Quando me concentro num determinado lugar para o qual devo elaborar um 
projeto, tento explorá-lo, perceber a sua igura, a sua história e as suas qualidades 
sensoriais. É então, neste processo do olhar preciso que começam lentamente a 
penetrar imagens de outros lugares (…) Apenas quando, em mim, deixo entrar 
no lugar concreto o que é semelhante a este, aparentado ou ainda estranho, sur-
ge esta imagem diversa e minuciosa do local que mostra referências.’ (Zumthor 
2009: 41).

Fragmentos do Lugar

4.1

49 Richard Serra, Harry Shunk, János Ken-
der, Sem-título, 1971.
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1

Estrada Municipal

Figura 50 Desenho do Autor, Primeiro Terreno proposto para o Cen-
tro de Enoturismo, Lápis de cor preto, 210X297 cm, 2014.

A primeira visita ao terreno escolhido pelos proprietários da Quinta da 
Aveleda foi no inal do Outono. Após a primeira reunião com o Dr. Fran-
cisco Guedes (responsável pelo Enoturismo) visitei o terreno e apontei 
as primeiras impressões que tive do lugar. Daqui observava-se o vale 
repleto de vinhas e ao fundo as árvores e num último plano vislumbra-
vam-se as montanhas. Após sair da estrada municipal embrenhei neste 
lugar repleto de sobreiros, pinheiros, plátanos e carvalhos.

1

2

Primeira opção para a 
implantação do Cen-
tro de Enoturismo

2
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O arquiteto recém-chegado a um território busca nele a hospitalidade. Primei-
ro acomoda-se. De seguida descobre. Mas o arquiteto ainda não chegou ao des-
tino inal e o lugar do projeto indicia outros lugares. Outros destinos. E com 
estes, outras imagens de referências se constroem mentalmente e evidenciam 
relações com o primeiro lugar, o lugar de projeto. 

Por exemplo, no primeiro contacto com a Quinta da Aveleda, a primeira com-
paração com outros lugares a surgir, foi a de um muro em granito que circunda 
todo o Parque da Aveleda [Fig.53]. Este muro em contacto permanente com 
o jardim aigura-se a um Hortus Conclusus, um típico jardim medieval murado. 
O muro alto recorta a paisagem, o seu relevo.1 (Guedes 1972: 39). Para além 
do jardim lança-se ao vinhedo e segue a leve inclinação do Vale, aqui já nos 
parece uma escultura, como uma lâmina em aço do escultor Richard Serra. 
Este exemplo, da relação mental entre as preexistências e os outros lugares a 
que Zumthor se refere, demonstra que o terreno de projeto não se esgota nas 
referências históricas do lugar, mas expande-se para outros territórios, outras 
realidades, talvez opostas, mas que nos parecem familiares num determinado 
momento:

‘O meu olhar é nítido como um girassol.
Tenho o costume de andar pelas estradas
Olhando para a direita e para a esquerda,
E de, vez em quando olhando para trás…

E o que vejo a cada momento 
É aquilo que nunca antes eu tinha visto,

E eu sei dar por isso muito bem(…).’ (Fernando Pessoa).

Os primeiros desenhos da Quinta da Aveleda demonstram o desejo pela hos-
pitalidade. Nutrem a acomodação a um lugar desconhecido e, aos poucos, 
estes desenhos vão perdendo a vergonha de dialogar com o anitrião [Fig. 53]. 
E cada vez mais à vontade, sentam-se confortavelmente e apreciam o momen-
to. Posto isto, estes desenhos são de descoberta, mas também de prazer. São 
pequenas manchas coloridas, despreocupadas. E, talvez, nestes desenhos, a 
partida para outros lugares se conirme e seja já certa. 

4.1.1 Manipulação do Lugar

No ilme ‘Malroux Shoes’(2012), Dennis Adams interpreta André Malroux e 
medita sobre o conjunto de fotos da obra “Museu Imaginário” (1947). Aque-
las imagens são agrupadas por temas enquanto a personagem fala, grita, para 
de falar e grita novamente. Noutros momentos as fotograias aparecem de-
sorganizadas, aleatórias. 

1  ‘O Parque da Quinta da Aveleda encontra-se deinido por um muro duplo de granito com juntas sem 
enchimento, de cerca de 3 metros de altura e protegido por belos portões. Construído no século XIX, 
diicilmente se compreende a sua monumentalidade e a própria delimitação de cerca de quinze hectares 
numa propriedade com mais de cento e cinquenta.’ (Guedes 1972: 39).

51 Richard Serra, The Tuhirangi Contour, 
1999-2001.

52 Espaço de trabalho do autor, 2015. 
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1

Estrutura da Ramada

Figura 53 Desenho do Autor, O Muro, o Portão e uma Ramada , Cane-
ta Bic preta, 210X297 cm, 2014.

Certo dia o muro já cansado de não deixar ninguém passar por ele, abriu 
um vão e deu espaço ao portão de ferro. Mas o muro ainda não estava 
satisfeito, o seu visitante teria de ser bem recebido ao passar nos seus 
portões. Então uma ramada segurou-se a ele, e foi criada uma sombra. 
Depois vieram as videiras que treparam para os ios de arame da ra-
mada. E só depois vieram os visitantes que ainda hoje continuam a ser 
recebidos do mesmo modo.
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2  ‘As referências são os instrumentos que um arquiteto possui; é o seu património de conhecimentos, de 
informações.’ (Siza 2005: 27).

Em comparação com o trabalho de Malroux; no trabalho de projeto, os dese-
nhos, as fotograias coladas nas paredes, os objetos pousados sobre a mesa, as 
citações anotadas em cadernos ou aixadas contra as paredes ajudam-nos a 
compor sistemas de referências[Fig.52].

Os primeiros desenhos da Quinta da Aveleda são fragmentos do lugar, recor-
tes que despertaram a atenção para serem desenhados, ou ainda recortes de 
fragmentos imprecisos, escuros e sem lógica desenhados para que a sua des-
coberta se simpliique. Estes desenhos mais tarde juntam-se a referências de 
outros lugares. Neste caso os desenhos para além de nos encaminhar o olhar 
contribuem para a composição das referências e, por sua vez, a construção 
do lugar intelectual.

Os desenhos da Aveleda, aqueles que foram feitos em folhas soltas são or-
ganizados e colados numa parede. Como que um conjunto de vinhetas que 
contam uma história, na tentativa de se perceber um io condutor entre eles. 
Este trabalho de composição lógica tem como objetivo apreender o lugar: 

‘O lugar é uma construção intelectual. Portanto, se estão lá quatro malmequeres 
e sete pedras, posso chegar lá e tirar três malmequeres e só ica um, e, das sete 
pedras, tiro seis e só ica mais uma, e depois, faço o que quiser com uma pedra 
e com o malmequer. Portanto o lugar é aquilo que nós quisermos que ele seja!’ 
(Moura 2007: 28).

Nas primeiras visitas à Aveleda ao conhecer o lugar foi construída uma ima-
gem mental sobre o território e estabelecidas referências com outros lugares. 
Estas referências incorrem numa bagagem cultural própria. Ou seja, se outro 
autor visitasse a Aveleda os seus pontos de vista seriam distintos e  se ainda 
um terceiro autor izesse a mesma visita novas e diferentes perspetivas surgi-
riam em comparação connosco e com o segundo autor. Assim o lugar revela 
também aquilo que somos. Souto de Moura parece-nos claro ao demonstrar 
que o lugar é uma construção própria daquele que intervém nele e que impli-
ca uma transformação no território através da feitura de um projeto:

‘Tudo isto faz parte de uma construção nossa e de uma manipulação.’ (Moura 
2007:28).

Por sua vez, as referências são consideradas por Álvaro Siza como o instru-
mento de suporte à feitura do projeto e ao reconhecimento do lugar.2 (Siza 
2005: 27). Deste modo, após a construção intelectual do lugar, é necessário 
compreender e ordenar os múltiplos fragmentos. Um processo lento e contí-
nuo para buscar na aleatoriedade das referências um sentido mais profundo, 
prático e sólido. 
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Figura 55  Desenho do Autor, Inluência do espigueiro 
no projeto, Lápis de cor preto, 380X250 cm, 2014.
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Estudo do espaço 
do Restaurante

2

Edifício Existente

1 2

Legenda:

O que interessa destacar nesta folha de desenho é a relevância da refe-
rência que vai contaminando o projeto do Centro de Enoturismo. A axo-
nometria, perspetiva, planta, corte, alçado são modos de representação 
relacionáveis que formam uma autêntica constelação gráica. 

1

Referência biblio-
gráica: A Arquite-

tura Portuguesa 

no Traço de Lúcio 

Costa.

Figura 54 Desenho do Autor, Espigueiros da Aldeia do Soajo 
02, Lápis de cor preto, 210X260 cm, 2014.

1

2

‘Os espigueiros podem ser apreciados 
em diversas regiões do globo. Mas é 
no Noroeste da Península Ibérica que 
se encontram em maior número, com 
origem no Neolítico. Os Portugueses 
espalharam os espigueiros pelo globo.’

2

A funcionalidade dos espigueiros surpreende. A clareza da forma e a 
composição de materiais (granito, madeira e barro da telha)  cria uma 
estrutura cuja forma se adequa em harmonia com a função.

‘(...) o que é essencial e estrutural e, por conseguinte, o que é mais con-
cretamente objetivo num moinho de café, é o motor elétrico, é a energia 
distribuída para a central, são as bis de produção e de transformação de 
energia (...) o que não tem nada de objetivo e, por conseguinte, não é 
essencial, é que seja verde e rectangular, ou rosa e trapezoidal.

Uma mesma estrutura, o motor elétrico, pode especiicar-se em diver-
sas funções: a diferenciação funcional é secundária.’ (Baudrillard 

Na Quinta da Aveleda e na sua envolvente próxima existem muitos es-
pigueiros. Esta estrutura foi interpretada desde o início do projeto do 
Centro de Enoturismo como uma referência. 



Nestes termos, interessa reletir sobre a capacidade do desenho inserido na 
construção do lugar intelectual proferido por Souto de Moura. Neste lugar, o 
desenho para além de conceber uma linguagem visual, ele próprio constrói a 
narrativa do lugar. E é neste ponto que focamos toda a atenção. Ora vejamos, 
o registo do lugar torna-se mais rico quanto maior for o nosso empenho por 
criar uma composição espacial. Embora o desenho, a fotograia e a maqueta 
nunca representem totalmente o espaço, mas estes fragmentos terão de ser 
os mais certeiros e eicazes na comunicação e ordenação do lugar.3 (Zumthor 
2006:21).

Por sua vez, manipular o lugar toma como princípio a intervenção do arqui-
teto no território, constituindo uma ação. Neste propósito, a construção do 
lugar intelectual antecede à manipulação. Primeiro, o arquiteto, enquanto hós-
pede, é convidado a enquadrar-se no território, a conhecer o lugar com o objeti-
vo de conceber uma ideia mental (lugar intelectual). Na qual, esta ideia sobre 
o território será fruto de um trabalho exaustivo de composição de imagens; a 
associação de imagens que representam escalas, materiais, atmosferas, brilhos. 

A informação que é recolhida sobre o lugar e o modo como é composta resul-
ta na criação do lugar intelectual. Conhecemos o lugar através da concepção 
de um outro lugar: o lugar interpretado. As séries de desenhos, maquetas e foto-
graias acerca da Aveleda são o resultado de uma investigação cujo objetivo é 
apreender o lugar para depois o manipular:

‘Assim, representar o espaço é representar referenciadamente as existências do 
espaço. Sendo o espaço o lugar onde eu existo, sendo o lugar das existências, 
ele contém também tudo o que da existência faz parte, e então a vivência de um 
lugar contém a percepção feita desse lugar nesse momento, com todas as memó-
rias que se possa ter desse mesmo lugar mais todas as divagações e imaginações 
sobre ele, incluindo a possibilidade de imaginar a sua não existência.’ (Rodrigues 
2000:112).

Nos primeiros desenhos realizados nas visitas ao terreno de projeto, foi encon-
trado o lugar para posteriormente o investigar e aprofundar o olhar sobre ele. 
Foram realizadas escolhas do que era mais importante desenhar e representar, 
para assim buscar no lugar o conhecimento possível para o projeto do Centro 
de Enoturismo.  Começou-se por percorrer o primeiro lugar de projeto propos-
to que mais tarde se alterou e foi decidido implantar o Centro de Enoturismo 
na Eira da Aveleda. Esta decisão é consequência direta do conhecimento do 
território, das suas qualidades e problemas para assim determinar  as melhores 
opções em projeto, e para este se transformar numa parte integrante do lugar.4 

(Zumthor 2006: 64).

3 ‘Projetar signiica, em grande parte, compreender e ordenar.’(Zumthor 2006: 21).
4  ‘Quando faço um edifício, um grande ou um pequeno complexo, gosto muito de imaginar que este se 

torna parte integrante do espaço envolvente.’ (Zumthor 2006: 64).

Construção do 
Lugar Intelectual 

Manipulação do Lugar

Figura 56 Desenho do Autor, Espigueiros da Aldeia do Soajo 
01, Lápis de cor preto, 2014.

A funcionalidade dos espigueiros surpreende. A clareza da forma e a 
composição de materiais (granito, madeira e barro da telha)  cria uma 
estrutura cuja forma se adequa em harmonia com a função.

‘(...) o que é essencial e estrutural e, por conseguinte, o que é mais con-
cretamente objetivo num moinho de café, é o motor elétrico, é a energia 
distribuída para a central, são as bis de produção e de transformação de 
energia (...) o que não tem nada de objetivo e, por conseguinte, não é 
essencial, é que seja verde e rectangular, ou rosa e trapezoidal.

Uma mesma estrutura, o motor elétrico, pode especiicar-se em diversas 
funções: a diferenciação funcional é secundária.’ (Baudrillard 1968:07).

Na Quinta da Aveleda e na sua envolvente próxima existem muitos es-
pigueiros. Esta estrutura foi interpretada desde o início do projeto do 
Centro de Enoturismo como uma referência. O estudo destas estrutu-
ras está bem saliente nos registos gráicos do caderno de desenhos 
de projeto.
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Figura 58 Piero Della Francesca, Madon-
na Della Misericordia, 1460-1462.

Figura 57 Le Corbusier, Convento de La 
Tourette, 1960.





4.2.1 Espaço Exterior

O professor Alberto Carneiro classiica os desenhos de análise em dois grupos; 
Espaço Exterior e Espaço Interior. O autor demonstra que nos desenhos dos 
espaços exteriores persistem as relações de escala, enquanto que nos desenhos 
dos espaços interiores é a proporção que se revela. Nestes termos, segundo as 
palavras do autor e na interpretação do seu esquema do triângulo invertido, 
veriicamos que são dadas funções distintas nos registos desenhados [Esquema 
07]. Embora os termos Proporção e Escala aparentem semelhanças de signiica-
do, eles são enquadrados em diferentes espaços de representação.

Porém, os dois espaços de representação apresentam algumas diferenças. No 
espaço exterior o campo de representação é alargado. Por exemplo, nos primei-
ros desenhos de representação do lugar do projeto para o Centro de Enotu-
rismo, os desenhos começam por representar a paisagem, as vinhas, as monta-
nhas e as árvores a perderem-se de vista. São perspetivas do território.

‘A noção de lugar tem igualmente importância, não só à escala do sítio, mas tam-
bém nas relações que os espaços mantêm entre eles, até ao pormenor de ligação 
entre os materiais.’ (Siza 2005:29).

Continuando, para o arquiteto Álvaro Siza, além da importância da escala do sí-
tio, as relações que os espaços criam entre eles tornam-se relevantes não serem 
descuradas do exercício destes desenhos de análise. Porém, estes desenhos que 
registam o território, rapidamente  são substituídos por registos de pormenores 

Espaço-Tempo

4.2

Espaços Interiores Proporção

Espaços Exteriores Escala



t
RELAÇÃO ESPAÇO-TEMPO

PROPORÇÃO ESCALA

Esquema 07 Alberto Carneiro, Esquema representativo dos dois es-
paços de representação, 1995.

“A unidade/identidade dos corpos e dos objetos consubstancia, assim, 
as relações de proporção (nos seus espaços interiores), as relações de 
escala (nos seus espaços exteriores) e as relações de espaço-tempo 
(nos seus movimentos de criação e uso).” (Carneiro 1995: 35).
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do Beiral da Adega Velha, da cantaria de uma entrada, ou de um portão em 
ferro:  

‘(...) a mim interessam-me os muros, as janelas, os vidros, os espaços abertos, fe-
chados, as sombras e as penumbras. Mas interessa-me objetivamente isto. E mais 
nada!’ (Moura 2007: 26).

Após reconhecido o território, na sua escala, rapidamente os registos memo-
rizam pormenores construtivos, materiais, atmosferas e deinições espaciais. 
Existindo um progressivo desenvolvimento gráico naquilo que é representado 
em desenho. Gradualmente as formas isolam-se na folha de papel. Os muros, 
as janelas, os vidros representam algumas das formas que habitam o espaço da 
Aveleda:

‘As formas organizam assim o  espaço, mas tal como a folha de papel onde mar-
camos um ponto é um espaço que constitui também forma, que é como que um 
negativo do mesmo ponto, poderemos, generalizando igualmente, airmar que 
aquilo a que chamamos espaço é também forma, negativo ou molde das formas 
que os nossos olhos apreendem, dado que num sentido visual (...) o espaço é 
aquilo que os nossos olhos não conseguem apreender por processos naturais. 
Visualmente, portanto, poderemos considerar que as formas animam o espaço 
e dele vivem, mas não deverá nunca esquecer-se que, num conceito mais real, o 
mesmo espaço constitui igualmente forma, até porque aquilo a que chamamos 
espaço é constituído por matéria e não apenas as formas que nele existem e o 
ocupam, como os nossos olhos deixam supor.’ (Távora 12: 2006).

 
O legado dos desenhos realizados nesta primeira instância, Instância Percepti-
va, para o projeto do Centro de Enoturismo é sobretudo o reconhecimento da 
envolvente do terreno do projeto, dos principais pormenores que concebem a 
escala do lugar e das diferentes formas que o compõem. 

Por exemplo, os Beirais de diferentes dimensões e construídos por vários ma-
teriais, caracterizam as entradas do ediicado da Quinta da Aveleda. Estas pa-
las em madeira e granito ou em ferro, atribuem um carácter de transição às 
entradas. É debaixo destas estruturas que nos abrigamos das chuvas intensas 
características dos dias de Outono e Inverno ou, por outro lado, é à sombra 
que nos refrescamos dos dias quentes. Por isto, é comum os grupos de turistas 
povoarem os espaços abrigados por estes beirais.  Neste contexto, após vi-
venciar estas estruturas e as registar em desenho, guardei essa memória para a 
pensar em projeto e veriicar a disponibilidade desta referência local participar 
na concepção do novo Centro de Enoturismo.

Os primeiros registos da Aveleda buscam o diálogo do espaço, mas não só; 
também os materiais que concebem o lugar para onde se projeta são captados.5  
(Siza 2005:30). O essencial no propósito destes desenhos é fazer com que o 

5 ‘(...) é necessário não só criar relações com a realidade, mas também entre os espaços e os materiais. 
Essas relações devem ser estabelecidas entre o projecto e a envolvente, e entre as diferentes partes do 
projecto.’ (Siza 2005: 30).
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Figura 59 Desenhos do Autor, Registos Desenhados da Quinta 
da Aveleda.
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Centro de Enoturismo fale a mesma língua das preexistências, porém não tem 
que dizer o mesmo, palavra por palavra, ponto por ponto. É necessário reco-
nhecer a gramática do lugar e não a deturpar. Posto isto, a criação de relações 
com a realidade, entre os espaços e os diferentes materiais, estabelecem rela-
ções com o projeto. Os desenhos de análise têm como principal objetivo a 
articulação construtiva  de conhecimento do contexto com as formas e ideias 
do projeto.6  (Carneiro 1995: 18). 

Os registos de análise sobre a Aveleda começaram pela interpretação do espaço 
e da implantação da Quinta. Nestes desenhos é captada a geograia do territó-
rio. Por sua vez, os sujeitos da representação são as formas. O desenho do cimo 
de uma torre, e nada mais, quase que plana na folha de papel [Fig. 60]. Neste 
desenho  não interessa a relação da torre com a base. Apenas se representa o 
topo da torre e, rapidamente se passa para outro desenho. Apenas o de mais 
útil que se pode ler na forma é representado.

Posto o que até aqui se disse, os desenhos de análise representam as formas 
e captam  a melhor lição que elas nos dão para as traduzir para projeto. Estes 
desenhos estão entre, numa postura de relação entre- o contexto e entre- o programa. 
Estes desenhos pertencem ao lugar da interpretação, e se esta interpretação se 
tornar operativa, então eles são soluções de projeto:

‘A forma mais compreensível para o observador será assim aquela que melhor a 
retrate, aquela que com ele mais se identiique, aquela que ele conheça por cona-
turalidade, isto é por existência de uma natureza comum.(...) 
A explicação das formas em função de determinada circunstância é em verdade 
difícil, sobretudo a sua compreensão total, e assim como um bom vinho só pode-
rá apreciar-se bebendo-o e não raciocinando sobre a sua fórmula química, assim 

6 ‘Um desenho de análise que tem como objetivo principal a articulação construtiva de conhecimento 
entre o que preexiste como contexto e o que é concebido como resposta a um programa, enquanto 
inventiva para ser comunicado com signiicação de formas e ideias.’ (Carneiro 1995: 18).
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Esquema 08 Articulação do Desenho de Análise com o Contexto e Programa.



Figura 60 Desenho do Autor, Torre junto à Eira, Caneta Bic preta, 
210X297 cm, 2015.

As torres são uma presença notória na Aveleda. Estas formas cilindricas 
estão presentes nas torres das cabras, na cumieira dos telhados das 
casas e nas cubas em aço inox, visíveis para quem passa de comboio. 
Estas formas povoam a Quinta, mas de todas as torres, aquelas que 
têm mais sentido são as cubas em aço inox. Estas cumprem uma fun-
ção precisa de proteger o vinho. São formas industriais que se assum no 
meio do Vale. Pelo contrário, as torres em granito não têm uma função 
precisa para além da forma pitoresca. São estética e não função.
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uma forma só poderá compreender-se vivendo-a, bem como à sua  circunstância 
e não apenas ouvindo descrições a seu respeito ou consultando as suas reprodu-
ções.’( Távora 2006: 23).

4.2.2 Tempo

‘Qualquer poema é um ilme, e o único elemento que importa é o tempo, 
e o espaço é a metáfora do tempo, e o que se narra é a ressurreição do 
instante exatamente anterior à morte, a fulgurante agonia de um nervo que 
irrompe do poema e faz saltar a vida dentro da massa irreal do mundo. 
Não existe outra metáfora que não seja o espaço; aquilo a que chamam 
metáforas são linhas de montagem narrativa, o decurso da alegoria, o espe-
táculo.’7 (Herberto Hélder)

Em comparação com as palavras do poeta Herberto Helder, também o arquite-
to Souto de Moura revela que ‘o espaço não existe, o que interessa é o tempo.’ 
(Souto de Moura 2007: 28). Como veriicado, as formas são as que organizam 
o espaço e são estas que gozam de destaque nas representações desenhadas. 
Porém, num primeiro momento a escala do território não poderá ser descura-
da, pois interessa reconhecer o relevo, as montanhas, as vinhas e os volumes de 
árvores. Isto é o espaço.

Fazemos um ponto de situação, anteriormente foram investigados os primeiros 
desenhos de análise do terreno de projeto, e foram lançados os principais temas 
de representação: espaço e formas. Por sua vez estruturamos a investigação em 
dois grupos: espaços exteriores e espaços interiores. Nos primeiros espaços, segundo 
Alberto Carneiro é a escala que se assume, enquanto nos espaços interiores 
reside a proporção. Neste sentido, após investigado o Espaço acrescentamos o 
termo Tempo, para dar continuidade à interpretação do esquema inicial da au-
toria de Alberto Carneiro [Esquema 08]. Estes são os principais fundamentos 
que lançam este capítulo.

O tempo é um fator essencial na apreensão de um determinado território. 
Acerca deste tema o investigador David Dernie considera que:

‘Entendemos lugares através do movimento e dos compromissos físicos.’ E 
conclui, ‘(...) a experiência da arquitetura não pode ser facilmente articula-
da através do desenho. Estes tendem a reduzir a experiência a anotações.’ 
(Dernie 01: 2013).

É certo que para o primeiro autor citado, no caso de Herberto Hélder, o espaço   
signiica tempo. Enquanto que  para Souto de Moura, o espaço é negado e a 
procura do seu sentido não se torna relevante, pelo contrário, são as formas 
que se tornam essenciais analisar. Por sua vez, neste terceiro autor,  encaminha-

7  A citação do Poema Cobra foi retirada de: ANTUNES, Patrícia, Herberto Helder, Cobra, Dispersão Poética, 
Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, 2011, pp. 25.
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Esquema 09 Alberto Carneiro, Esquema representativo dos dois es-
paços de representação, 1995.

“E veriicamos, então, que a forma, imagem tridimensional percepcio-
nada como corpo ou objeto, tem uma estrutura, supericie(s) e textu-
ra(s), que a tipiicam nas relações/ aticulações espaciais e nas funções 
correspondentes, também determinantes da sua identidade.” (Carneiro 
1995: 34).
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mos os discursos para o tema da investigação. O tempo é um termo essencial 
para o reconhecimento do lugar de projeto, ou melhor, o movimento de um 
determinado território. O arquiteto Fernando Távora clariica este processo:

‘A apreensão visual do espaço pressupõe um observador que a realize e a 
consideração da existência de tal observador vem enriquecer, pela criação 
de situações várias, o dimensionamento do espaço. Assim, por exemplo, no 
caso teórico dum espaço organizado a três dimensões por um ponto temos 
duas hipóteses: ou o observador se mantém ixo ou observador vê o espa-
ço organizado de modos diferentes, no primeiro estaticamente organizado 
(por convenção), no segundo dinamicamente organizado. E no caso do 
espaço organizado a quatro dimensões as mesmas hipóteses podem por-
-se: observador ixo ou observador em movimento, criando-se igualmente 
situações novas na relação espaço- observador.’ (Távora 2006: 13).

Para o autor, a apreensão visual do espaço organizado a quatro dimensões 
poderá ser realizada de dois modos distintos: o primeiro, o observador é ixo e 
não ocorre movimento; segundo, o observador está em movimento. Estas são 
os dois modos distintos de relação do espaço- observador. Para David Dernie, 
o entendimento dos espaços realiza-se através do movimento, contudo, Fer-
nando Távora aprofunda o tema e demonstra a existência de dois modos pos-
síveis de relação do espaço- observador. Por exemplo, o exercício de apreensão 
da Acrópole é distinta do exercício de apreensão de uma igreja barroca. No 
primeiro exemplo, os espaços são entendidos pelo movimento, é uma das con-
dições essenciais. Porém, no segundo exemplo, podemos situar-nos no centro 
da igreja e  apenas girar para apreender todo o espaço. A centralidade deste 
espaço reduz  a necessidade de haver movimento, ao contrário da Acrópole. 
Esta ideia é desenvolvida por Le Corbusier na Promenade Architectural, em que a 
apreensão de um determinado espaço corresponde a uma rota espacial, como 
que um ilme.

Posto isto, neste capítulo lançamos as bases para o próximo capítulo em que os 
desenhos de análise são organizados num Percurso Visual. Os vários fragmen-
tos do território são organizados como que sets que permitem a leitura de um 
espaço através do movimento. Pois certamente este é o modo mais frutífero 
de observar um determinado espaço, percorrendo-o. Porém as relações que 
o observador estabelece com um determinado espaço é bem mais complexa, 
como o comprovam as palavras de Fernando Távora, ao estruturar dois modos 
de observação: estático e em movimento. O que nos interessa explorar nesta 
investigação é a experiência e apreensão visual do espaço pelo seu movimento, 
pois, como o airma Herberto Helder, ‘(...) o espaço é a metáfora do tempo.’ 

Observador Estático Observador em Movimento 

Esquema 10 Relação espaço-observador estático e espaço-observador em movimento.
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‘Coloquemos a câmara de ilmar no ciclorama, e ilmemos a cena por trás, 
ainda com as cortinas fechadas e registemos os músicos a lançar sons, 
esquecendo as notas, numa encruzilhada acústica apenas para descobrir 
o tom’  (Moura 2011: 20). 

A airmação de Souto de Moura acerca dos desenhos de projeto mos-
tra-nos uma certa ideia de intimidade que os desenhos adquirem. Ao 
mostrá-los, estamos a mostrar os bastidores de um projeto para des-
cobrir o tom. São também desenhos com erros, dúvidas, indecisões, 
ânsias e compromissos. No qual, nos interessa reletir sobre estes dese-
nhos que lançam sons, esquecendo as notas. Mas que contribuem para 
o tom inal: a criação da obra arquitetónica.

Acrescentamos o termo ‘cinema mental’ desenvolvido por Ítalo Calvi-
no em Seis Propostas para o Próximo Milénio (Calvino 2002: 99). No cine-
ma, a imagem da tela é o resultado de um cinema mental. Ou seja, antes 
da exposição da imagem na tela existe um ciclo de desenvolvimento:

‘No cinema, a imagem que vemos na tela também passou por um texto 
escrito, foi primeiro vista mentalmente pelo diretor, em seguida recons-
truída na sua corporeidade num set, para ser inalmente ixada nos foto-
gramas de um ilme. Todo ilme é, pois, o resultado de uma sucessão de 
etapas, imateriais e materiais, nas quais as imagens tomam forma; nesse 
processo. O cinema mental da imaginação desempenha um papel tão 
importante quanto o das fases de realização efetiva das sequências que a 
câmara permitirá o registo e a montagem. Esse cinema mental funciona 
continuamente em nós - e sempre funcionou, mesmo antes da invenção 
do cinema -e não cessa nunca de projetar imagens na nossa tela inte-
rior.’(Calvino 2002: 99).

Percurso Visual

4.3



1 VISTA SOBRE O VALE DO RIO SOUSA 2 RENDA EM FERRO 3 CHAPÉU DE ESCAMAS DE PEIXE 4 ANTIGA PORTA

5 ALAMEDA COM CÍRCULOS DE CAMÉLIAS 6 JANELA MANUELINA 7 JANELA, PONTE, LAGO 8 CASA DE FAMÍLIA

9 CUBAS 10 PORMENOR 13 ESPIGUEIRO11 PORMENOR JANELA COM CABELO
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As primeiras experiências de desenhos resultam na criação de um per-
curso visual pela Quinta da Aveleda. Após várias visitas ao terreno de 
projeto e depois de vários desenhos foi atribuída uma ordem, para po-
der formular a partir destes desenhos uma identidade do lugar. Assim, 
surge a criação de um Percurso Visual.  Este percurso é constituído por 
diversas imagens que montam um ilme sobre a Quinta da Aveleda.

O percurso visual surge da necessidade de atribuir uma coesão à arbi-
trariedade dos desenhos. Recorremos ao raciocínio de Peter Zumthor e 
de Alberto Carneiro para montar este Percurso Visual. O arquiteto no 
livro Pensar a Arquitectura tem um capítulo destinado aos estudantes, En-

sinar arquitectura, aprender arquitectura; e fala-nos do imprescindível exercí-
cio de se ‘Pensar em imagens de forma associativa, selvagem, livre, or-
denada e sistemática, em imagens arquitetónicas, coloridas e sensuais.’ 
(Zumthor 2009: 69). Porém, ‘(…) a mobilidade do olhar procede das 
mutações de (re)conhecimento resultante do que se afere entre o visível 
e o pensado sobre a matriz do adquirido.’ (Carneiro 1995: 37) 

A arbitrariedade das imagens e a mobilidade do olhar incorrem num 
exercício à posteriori, que resulta na articulação entre o intuído e o cog-
nitivo. O escultor Alberto Carneiro revela-nos que esta articulação ‘(…) 
nem sempre é percebida nos momentos de realização e de opção.’ (Car-
neiro 1995: 37). Nestes termos, a concepção de um Percurso Visual resul-
ta num modelo que conquista a arbitrariedade e lança sobre o desenho 
um espaço intermédio entre a ideia e o edifício, entre a teoria e a prática. 
Esta ideia é desenvolvida também por Pedro Bandeira.8(Bandeira 2014: 
24).  Para entendermos a imagem, seja do desenho, da fotograia e do 
vídeo como hipóteses de trabalho e de investigação é necessária a atri-
buição de uma lógica prática, assim sendo:

‘O desenho é a linguagem materna da arquitetura moderna. A partir do 
qual se deveria desenvolver toda a investigação arquitetónica.’ (Bandeira 
2014: 24).

Julgamos poder concluir nas ideias dos autores citados um consenso 
quanto à disponibilidade da imagem, em particular a imagem desenha-
da, se assumir como um lugar de investigação. 

Os desenhos deste Percurso Visual, são sets realizados em diferentes 
momentos temporais. Pois foram várias as visitas à Aveleda, e em todas 
as visitas surgiam novos pormenores que foram necessários registar. O 
Percurso agrupa as várias visitas e os vários percursos realizados. Estas 
diferentes vivências, implícitas nos desenhos, enriquecem o conheci-
mento do território. Os desenhos que se vão apresentando e, na qual, 
o discurso

61 Fotograia do Autor a desenhar na Quin-
ta da Aveleda, 2015.

8  Neste sentido, no “princípio” da invenção do desenho está a conquista de um espaço inter-
médio, que se assume entre a ideia e o edifício, isto é dizer: entre o imaterial e o material, 
entre a teoria e a prática. O desenho é neste sentido a linguagem materna da arquitectura 
moderna. A partir do qual se deveria desenvolver toda a investigação arquitectónica (inclusive 
na universidade, contrariando o menosprezo académico pela imagem em relação à palavra. 
(Bandeira 2014: 24).

Percurso Visual pela Aveleda



1

Rio Sousa

Figura 62 Desenho do Autor, Vale do Rio Sousa, Lápis de cor preto, 
210X297 cm, 2014.

Na primeira visita ao terreno, num dia frio de Outono, percorri a envol-
vente do terreno proposto. Observei os muros em granito que ladeiam 
a estrada municipal, escutei os pássaros que chilreavam nas árvores 
despidas e impressionei-me com a extensão das vinhas, a perderem-se 
de vista. E ao fundo, as copas das árvores a formarem uma muralha que 
me indicavam o término das vinhas. Ao percorrer a estrada municipal, 
no ponto mais alto do relevo, desenhei esta vista desafogada, sobre um 
extenso vale escrito pelas iadas de vinhas paralelas entre si.

1
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textual se sustenta e guia, são marcas do desejo por vivenciar as formas mais 
singulares da Quinta.

Os desenhos mais antigos, normalmente realizados a lápis de cor, são mais 
ingénuos. São desenhos de paisagens, árvores, sombras de árvores. Nas visitas 
mais recentes as formas construtivas apoderam-se da folha de papel. As for-
mas arquitetónicas, as soluções construtivas e as técnicas existentes na região. 
Estes desenhos de análise revelam-se  mais produtivos para depois nos enca-
minhar no projeto. 

Os desenhos de análise do terreno da Quinta da Aveleda são registados em 
folhas A4 soltas e são acompanhados de notas, quase como pranchetas de ban-
da desenhada. O Percurso Visual é iniciado junto à estrada municipal. Daqui 
observa-se a pendente do Vale que baixa vagarosamente em direção ao Rio 
Sousa, lá em baixo. Começamos a descer, e a presença de um muro em granito 
limita o epicentro da Quinta. As vinhas perdem-se de vista e ocupam o hori-
zonte. Em alguns pontos as manchas de árvores limitam as longas extensões 
ocupadas pelas videiras [Fig. 62]. Os caminhos estreitos recortam as vinhas e 
contrariam a geometria rigorosa das suas tramas, como que textos rasurados. 
Pontualmente ouve-se o som estridente do comboio que abala o silêncio con-
tínuo desta paisagem. 

O vale pendura-se, lá em cima, na estrada municipal, onde se iniciou o Per-
curso Visual. Junto a esta estrada existem pequenas casas. Em cada casa existe 
um tanque de água. Estes espelhos de água são depósitos que servem para o 
regadio dos campos e para os animais. A água é uma das características desta 
região de Entre- Douro e Minho. Os imensos aluentes dão de beber às longas 
paisagens verdejantes. E é necessário conter a água corredia dos aluentes em 
tanques de granito. 

Também os muros que recortam as bermas e os terrenos nos chamam à aten-
ção. São muros em granito, com uma cantaria de corte perfeito. Estes muros 
com patine parecem fazer parte da natureza, integram-se com ela e vivem nela. 
Servem para delimitar terrenos agrícolas e só são interrompidos por portões 
de ferro [Fig. 63]. Por sua vez, existem caminhos com muros dos dois lados, 
muros de um lado, e muros de um lado e do outro grandes árvores periladas 
com o caminho, normalmente plátanos.  O pavimento é em terra, mas quando 
nos aproximamos das entradas para a Quinta o pavimento muda, e é de pedra. 
Atribuindo à entrada um carácter de solenidade. Em todas as entradas existem 
apontamentos de transição, de um espaço para outro diferente. Entre a estrada 
municipal e o Parque o muro forma uma concavidade e ixa um portão de fer-
ro, e já no Parque uma extensa Alameda ensaia o acesso à Casa de família. Nou-
tro portão, o de acesso às vinhas, de um lado é organizada uma ramada [Fig. 
61]. As entradas são solenizadas e formam arranjos espaciais distintos entre si.

A par da feitura dos desenhos a fotograia também é utilizada frequentemente 
e o registo escrito é uma constante. Nos registos escritos que foram realizados 
durante os percursos efetuados à Aveleda registou-se ideias que iam surgindo 
durante o processo de observar e desenhar. É apresentado um registo escrito, 
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00        Três Percursos 

1

Estrutura da Ramada

Figura 63 Desenho do Autor, Renda em Ferro, Caneta Bic Preta, 
210X297 cm, 2014.

Um portão em ferro de duas folhas com 2X3.5m, marca uma das en-
tradas para a o Parque da Aveleda. Desenho este portão feito de renda 
em ferro. Começo por imaginar como seria outrora o movimento junto a 
este portão que dá acesso às vinhas. Por aqui deviam passar os labra-
dores para os campos, e na ramada, talvez, servisse para os labradores 
repousarem neste espaço, nas horas de pausa. Gosto de imaginar este 
espaço com usos distintos; a ramada para as pausas, o campo de culti-
vo e a meio ica o portão que liga os diferentes epaços.  

1
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retirado do caderno de projeto, que aborda as primeiras impressões sobre o 
terreno do projeto do Centro de Enoturismo:

A sombra de um carvalho interrompe os desenhos a lápis de cor. Descanso 
agora diante de um emaranhado de sombras feitas pelas copas das árvores. 
Nos jardins da Aveleda a luz é iltrada pelas árvores. A luz, antes de ser pro-
jetada no solo, trespassa as copas dos carvalhos, sobreiros e camélias. Os 
pedaços de luz que conseguirem passar por entre a folhagem das árvores, 
rompem com as grandes manchas de sombra dispostas pelo chão.
Ao longo dos jardins, os caminhos em terra são pontoados por pequenas 
construções. Os bancos em granito, as escadas estreitas e um muro alto 
pontuam a natureza e dão-lhe escala. 

Para o arquiteto Camilo Rebelo ‘(...) a primeira condição relativa ao lugar passa 
pelo autor, pois é na sua mais estreita interação com o sítio que a obra nasce. O 
autor vive e assimila(...) e a sua verdade ainda que sempre provisória, é a que, 
quando chamado a intervir virá desmontar o território para voltar a compô-lo, 
acrescentando o seu conhecimento.’ (Rebelo 2002: 57). 

Sentir o lugar e vivenciá-lo torna-se numa condição necessária a tomar pelo ar-
quiteto. Nas visitas realizadas ao terreno do projeto eram levadas plantas onde 
se apontavam elementos ímpares do território, e o desenho surgia como registo 
essencial para a descoberta dos jardins, do Parque, dos muro em granito, dos 
portões em ferro e de outros elementos ímpares.

Por sua vez, nos desenhos de observação aquilo que é registado deve sem-
pre atrever-se a registar a naturalidade dos espaços. Nas pinturas de Edward 
Hopper reside a verdade das imagens comuns do quotidiano. As atmosferas 
dos quartos, restaurantes, montras, paisagens e espaços citadinos mostram-nos 
esta qualidade de revelar apenas a verdade. E é nos ambientes quotidianos que 
encontramos a simplicidade da complexidade. Gostava também de registar am-
biências e podê-las comunicar neste trabalho como Manoel de Oliveira o fez 
nos seus ilmes. São característicos neste realizador os ambientes puros, sem 
invenções. Por exemplo, no ilme A Caixa (1994) o espaço atua como um ator, 
também ele participa na narrativa e diz a verdade do que é. E é nesta pureza 
conirmada nas pinturas de Hopper e nos ilmes de Manoel de Oliveira que se 
veriica o que realmente interessa nos espaços. 

O homem vive nos espaços e molda com os seus pés o areal, marca com os 
sapatos de verniz o chão lustroso, planta uma árvore junto à varanda de sua 
casa para ter sombra nos dias de Verão.  As marcas deixadas pela vivência dos 
espaços traduzem-se em formas que têm sempre uma razão de ser e uma pre-
sença útil e agradável.

Continuando, ainda acerca do arquiteto Camilo Rebelo, este autor descreve-nos 
uma  visita realizada com o arquiteto Souto de Moura à Quinta do Vale Abraão, 
e fala sobre a tarefa de conhecer o lugar de projeto:

133 Capítulo IV Instância Perceptiva



Figura 64 Desenho do Autor, Antiga Porta, Caneta Bic Preta, 210X297 
cm, 2014.

Em Dezembro de 2014 acompanhei um grupo de turistas na visita à 
Quinta da Aveleda. A guia parou em frente a esta forma granítica e reve-
la-nos que outrora marcou uma das principais entradas no Parque. Hoje 
esta porta está no Parque, como uma ruína. Rapidamente registei esta 
forma, por momentos iquei para trás a desenhar. Não a pude terminar, 
a guia já ia longe e precisava retomar a visita guiada. Mas o essencial 
desta forma icou registado.  
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‘O terreno é numa encosta do Rio Douro, começa ao nível da água e termina à 
cota 120. Sendo uma quinta de dimensão considerável constituída por diferentes 
núcleos, tais como, leiras com vinhas, zona de pomar, bosque, casas agrícolas, casa 
mãe, ancoradouro, entre outros, foi percorrida durante goras, de forma persisten-
te e determinada - quase obstinada - com o auxílio de uma carta topográica onde 
era registado todo o tipo de sinais ou elementos singulares (um caminho de pé 
posto que cruzava a propriedade ou uma árvore centenária.) Toda esta condição 
física foi vivida no sentido de registar o maior número de imagens possíveis e de 
experimentar o maior número de espaços e sensações. Durante todo este proces-
so houve sempre uma preocupação de interpretar o lugar e conferir-lhe sentido. 
Sendo que o programa também é protagonista, veriicam-se concepções e pro-
curaram-se condicionalismos no sentido de concretizar ideias.’ (Rebelo 2002: 59).

Nesta citação percebe-se a importância de vivenciar o lugar, para, deste modo, 
o interpretar. No entendimento do arquiteto Álvaro Siza ‘O que é preciso é 
abrir os olhos e ver. Não só olhar’  (Siza 2009: 189). Ver o que existe e não 
acrescentar nada para além da realidade que se depara perante os nossos olhos 
é um exercício difícil, mas necessário. Neste contexto, a construção intelectual 
do lugar pressupõe um entendimento correto da realidade. O lugar intelectual 
deverá ser como os ilmes de Manoel de Oliveira ou as pinturas de Hopper que 
expressam com toda a nobreza a realidade, revelando a magia do real, como o 

intitula Peter Zumthor.9 (Zumthor 2009: 83). 

No entanto, o desenho de análise é um cruzar de dois modos: o modo puramente 

técnico que resulta num funcionalismo pragmático, e o modo de expressão e expe-

rienciação psicológica.10 (Bandeira 2011: 134). O cruzamento destes dois modos 
complexiicam a interpretação do desenho de análise.

Os desenhos para além de transmitirem a realidade, ixam emoções e interpre-
tações pessoais que contaminam o processo desenhado. Porventura, estes dois 
modos de criação estão no cerne do lugar intelectual. Para Pedro Bandeira se 
entendermos a realidade física como uma analogia à nossa imaginação, perse-
guimos um conceito morfológico de desenho.11 (Bandeira 2011: 134). Ante-
riormente, no capítulo 2.1, veriicamos que o observador que desenha estuda o 
modelo para o conhecer e, ainda, imprime nele um desejo: 
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9  ‘Existe a magia da pintura e do poema, do ilme, das palavras e imagens, existe o encanto dos pensamen-
tos cintilantes. E existe a magia do real, do material, do corporal, das coisas que me rodeiam, que vejo 
e toco, que cheiro e ouço.’ (Zumthor 2009: 83).

10  ‘Se, por exemplo, desenhar é entendido de modo puramente técnico, então resulta num funcionalismo 
pragmático ou em fórmulas matemáticas. Se desenhar é exclusivamente uma expressão de experiências 
psicológicas, então só contam valores emocionais e transforma-se num substituto religioso.’ (Bandeira 
2011: 134).

11  ‘Se, contudo, a realidade física é entendida e conceptualizada como uma analogia à nossa imaginação 
dessa realidade, então perseguimos um conceito morfológico de desenho, transformando-o num fe-
nómeno que, como todos os verdadeiros conceitos, pode ser expandido(...) esses conceitos podem ser 
entendidos como polaridades contraditórias ou complementares, existindo como conceitos puros em 
si próprios, como obras de arte.’ (ibidem 2011: 134).

Modo Puramente Técnico 
Modo de Expressão e 

Experienciação Psicológica



Figura 65 Desenho do Autor, Chapéu de Escamas, Caneta Bic Preta, 
210X297 cm, 2015.

A Casa de Verão, encontra-se junto a uma das Entradas para o Parque. 
Nos Verões Quentes as senhoras da Aveleda juntavam-se neste lugar 
para passarem as tardes. Esta casa teve sempre uma função lúdica e 
ninguém viveu aqui.
Os telhados da Aveleda revelam-nos sempre surpresas. Por exemplo, a 
cobertura da entrada desta casa aigura-se a um chapéu com escamas.
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Os caminhos do Parque da Aveleda, em terra, por vezes deixam ver as 
raízes das árvores, como que rugas. Após passar por esta pele chego a uma 
fonte em metal. Preta. Enquanto a água jorra continuo viagem. Circundo 
a torre das cabras, passo por uma das Alamedas e deparo-me, em frente, 
com uma casa repleta de vegetação envolta da sua base, e que se apruma 
com telhados aguçados que mais parecem chapéus feitos de escamas. Paro. 
Desenho uma entrada circular, com três escadas em direção a uma cortina 
de colunas. Duas colunas. A entrada faz-se por uma porta, à direita. Uma 
entrada com um chapéu de escamas, foi isto que disse à folha de papel [Fig. 
65]. 

Do lado oposto, um lago circular com água suja e estagnada, e na sua frente 
mais uma entrada. Esta entrada é muito comprida e tem duas portas nas 
laterais e três grandes portadas de madeira. A meio de cada portada repou-
sam dois bancos de baloiço que salpicam o ladrilho do pavimento com 
tinta verde, a descascar (...)

Na construção do lugar intelectual foram vários os desenhos realizados sobre 
as duas Alamedas periladas por camélias. Outrora, era por estas duas Alame-
das que se fazia a entrada na Quinta [Fig. 67]. É feliz a ideia de marcar a prin-
cipal entrada na Quinta pelo Parque e no remate destes percursos localiza-se a 
Eira da Aveleda. De todos os acessos ao interior do Parque da Quinta, este é o 
que possibilita uma melhor experimentação espacial: Território, Parque, Eira. 
A transição entre espaços é luída e torna-se agradável imaginar a transição 
realizada entre a escala do território e a escala da Eira.

Por sua vez, para além do desenho registar o lugar intelectual é ele próprio 
um espaço de vivência prazerosa do lugar. Durante a construção do lugar in-
telectual, também o olhar incorre em momentos de prazer. Por exemplo, nas 
margens de um dos desenhos são desenhados dois faisões que deambulam 
vagarosamente pelos jardins e Parque da Aveleda. Estas representações fazem-
-nos estabelecer uma comparação com um dos desenhos realizados pela ar-
quiteta Lina Bo Bardi sobre o terreno da Casa de Vidro (1951). No desenho 
desta autora são representados vários insetos e anotadas explicações do que é 
observado:

‘Fiquei impressionada com aquela paisagem. Era uma grande reserva da mata 
brasileira, cheia de bichos selvagens, jaguatiricas, tatus, veadinhos, preás. Voltei 
naquela área outras vezes para apreciar os bem-te-vis, anhambus, juritis, alma-de-
-gato, sabiás-pretos, seriamas. E ouvir à noite os curiambós, corujas e outras aves.’ 
(Bo Bardi 2006: 73).

A autora relete sobre a biodiversidade com que se deparou no terreno da 
Casa de Vidro. No lugar do projeto tudo interessa, terão de ser observados 
os pormenores mais extraordinários; o que se destaca e aquilo que passa des-
percebido. Lina Bo Bardi icou impressionada com os animais daquele lugar.12 
(Oliveira 2006: 73). E talvez a solução de elevar a casa em relação ao terreno, 
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Figura 66 Lina Bo Bardi, Desenho de Inse-
tos, Caneta Preta, 1957.

12 ‘Lina dedicou desenhos minuciosos aos pequenos insetos e animais encontrados no terreno da Casa de 
Vidro. Toda aquela natureza esplêndida devia fazer parte da casa e havia sido fator decisivo na escolha 
do terreno.’ (Oliveira 2006: 73).



Figura 67 Desenho do Autor, Alameda com Círculos de Camélias, 
Lápis de cor, 210X297 cm, 2014.

Este jardim trouxe-me à memória os jardins do Pavilhão Carlos Ramos. 
No 2º ano de projeto a turma visitou os jardins quando as lores de ca-
mélia haviam caído e formado os círculos de cor naquele relavado. Tal-
vez o melhor círculo seja este, formado pela natureza. 
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13 ‘Um desenho é um objeto, e como tal pertence ao Mundo 1. A experimentação estética do desenho, ver 
um desenho, tudo o que está contido no acto de ver um desenho, pertence ao Mundo 2.Sendo o desenho 
um instrumento de análise, o conhecimento, pertence ao Mundo 3.’ (Rodrigues 2000: 91).
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tenha sido inluenciada por esta observação. A Casa eleva-se em relação ao 
terreno e mantém a natureza quase intocável e debruça-se sobre a paisagem 
apoiada em pilotis.

Na Aveleda, enquanto se desenham os jardins, por vezes, surgem os faisões, 
animais de cores várias que vagueiam por entre a vegetação. São avistados nos 
relavados de um verde amarelado pela luz quente do sol. O desenho de análise 
como que uma esponja, absorve tudo o que existe no território. Tornando-se 
uma ferramenta imprescindível no exercício do projeto. 

Posicionamos agora a investigação na percepção dos principais objetivos dos 
desenhos de análise. A investigadora Ana Leonor Rodrigues situa o desenho 
em três Mundos: o Mundo 1 corresponde à morado do desenho enquanto ob-
jeto, o Mundo 2 é referente à experimentação estética do desenho e no Mundo 
3 reside o conhecimento.

Nas palavras da investigadora atentamos para o desmembramento do dese-
nho e o seu posicionamento em três Mundos.13 (Rodrigues 2000:91). Para o 
arquiteto, o Mundo 2 e 3 são os espaços em que o desenho se transforma 
num instrumento de projeto. Porém, os desenho são instrumentos de análise e 
transmissores de conhecimento. 

Por sua vez, o desenho é interpretado pela autora como um objeto híbrido. 
Ou seja, este é um instrumento de análise objetivo e também um instrumen-
to de análise subjetivo. Como já foi referido anteriormente, o desenho é  um 
modo de expressão e de experienciação psicológica. O desenho será sempre subjetivo e 
objetivo; este cruzamento acontecerá sempre no desenho de análise e é o que 
o caracteriza. Pois, em caso contrário o registo desenhado equipara-se a um 
registo fotográico que mostra na sua essência a realidade e nada mais. No de-
senho- autor são depositados sinais da identidade pessoal e subjetiva de quem 
o realiza.

Na criação do lugar intelectual da Aveleda os desenhos foram um suporte de 
apreensão de conhecimento do território e também depósitos de expressões 
subjetivas. O lugar intelectual é sempre uma interpretação própria do autor e 
da sua bagagem cultural. Neste contexto, os desenhos de análise serão sempre 
modos de expressão e de experimentação psicológica. No decurso da concep-
ção do Lugar Conceptual esta ferramenta visual foi uma das principais ferra-
mentas utilizadas para esta construção do lugar.  

MUNDO 2 MUNDO 1 
Desenhos da Aveleda

MUNDO 3 
Conhecimento

Centro de Enoturisno
Ver o Desenho
Percurso Visual



Figura 68 Desenho do Autor, Janela Manuelina, 
Lápis de cor, 210X297 cm, 2014.

O Parque da Aveleda é pontoado por pequenas 
construções, como se tratassem de ruínas românti-
cas. Neste exemplo a Janela Manuelina (monumen-
to nacional) pontua o Lago do Parque. 
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Após realizados os desenhos, estes foram agrupados num Percurso Visual, 
correspondente ao Mundo 2, e fecundam, acompanham e conduzem ideias 
no processo do projeto. Estes desenhos não se esgotam neste Percurso Visual 
que agora inda; os desenhos produzidos nesta primeira Instância de projeto 
(Instância Perceptiva) terão de ser validados no projeto. Por outras palavras, a 
utilidade dos desenhos é comprovada em projeto, e aqui o desenho de análise 
entra no Mundo 3:

‘O desenho é uma prática que pode ser orientada para a abertura de relações entre o 
inconsciente e o consciente; a espontaneidade, a improvisação e a indeterminação 
e, duma forma geral, a fenomenologia do acaso(...)’ (Vieira 1995:92).

O conhecimento experimental que advém do desenho desempenha um papel 
fundamental numa primeira fase do processo de projeto e é um meio de desen-
volvimento da atenção crítica sobre o mundo. A sua função pedagógica é guiar 
o olhar para o Mundo Visível e ajudar a ver e  adquirir critérios de reconheci-
mento da qualidade das formas.14(Cabau 2012:55). Por im, a utilidade destes 
desenhos é conirmada em projeto e então passamos para a Instância Concep-
tual. Nesta transição, o desenho atinge o Mundo 3. É nesta fase que as soluções 
em projeto são inluênciadas pela recolha primária de imagens e sugestões de 
formas, processos construtivos, materiais e atmosferas. Ou seja:

‘A vivência do espaço implica um aqui, o da minha percepção, e um lá, o 
oposto ao aqui, implica a observação de à esquerda e à direita, um acima e 
um em cima, um abaixo e um em baixo, e, por oposição maior ao “aqui”, 
aparece a distância, uma distância ainda não geométrica, mas uma distância 
psicológica. Saber que à volta de mim e de todas as minhas intuições topo-
lógicas de dimensões existe ainda uma sucessão de afastamentos da qual 
cada sujeito é o centro(...)’ (Rodrigues 2000:112).

No entanto, o desenho de análise ocorre também na Instância Conceptual. Du-
rante a feitura do projeto do Centro de Enoturismo foi necessário regressar ao 
lugar do projeto e veriicar aquilo que passou despercebido e atentar para no-
vos pormenores. Neste contexto, as três Instâncias de Projeto não são lineares 
e muito menos simples no signiicado do conteúdo produzido em cada uma 
destas fases. O início e o término de cada fase nunca é fácil de deinir, pois as 
diferentes instâncias dialogam entre si e formam um corpo único. Por sua vez, é 
perceptível que nestas instâncias existe a combinação de factores sentimentais, 
intuitivos, racionais ou perceptivos (Vieira 1995: 39). 

Nestes factos podemos concluir que as três instâncias do processo do desenho 
de projeto evidenciam diferentes funções e clariicam o processo no espaço 
da investigação, e são sempre relacionáveis entre si não podendo nunca serem 
interpretadas de modo isolado e sem um contexto exato.

14  ‘Para Ruskin, como para Viollet-Le-Duc, o desenho cumpre um desígnio de inteligibilidade no processo 
criativo. O desenho ajuda a ver, ajuda a adquirir critério de reconhecimento da qualidade das formas e 
a articular as formas da natureza com aquelas criadas pelo homem a partir da matéria- que enforma e 
informa a solução plástica.’ (Cabau 2012: 55).
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Figura 69 Desenho do Autor, Casa da Família 
Guedes, Lápis de cor, 210X297 cm, 2015.

Na Casa da Aveleda a vegetação forma um segun-
do revestimento. Este edifício está rodeado de um 
grande jardim e daqui existe uma vista privilegiada 
para as Vinhas.
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Em suma, as principais ideias retiradas do Lugar Intelectual da Quinta da Ave-
leda são: 

a) o conjunto arquitetónico da Aveleda é de diferentes escalas, funções e orga-
niza-se envolta do Parque e Jardins. Este conjunto é deinido no perímetro do 
muro de granito que circunda os quinze hectares da Quinta.

b) o limite é deinido pelo muro em granito e as transições entre o interior do 
Parque e o seu exterior é realizado pelos portões de ferro. Nestes espaços de 
transição existe sempre um desenho espacial distinto, sendo que, em cada en-
trada existe um modo distinto de entrar.

c) a maioria da construção desta Quinta apresentam formas cenográicas, de-
nominadas de follies. A torre é uma constante, desde a torre das cabras às torres 
dos telhados que dominam as formas arquitetónicas. De todas estas formas 
cilíndricas as mais racionais são as cubas industriais que têm uma função espe-
cíica e marcam a industrialização desta Quina vinícola.

d) as Alamedas são eixos muito vincados no Parque que desembocam no espa-
ço da Eira. Esta torna-se no epicentro dos traçados reguladores desta Quinta.

e) as diferentes funções do conjunto arquitetónico da Quinta é muito variado. 
As funções variam desde usos domésticos (Casa de Família, Casa do Jardinei-
ro), usos comerciais (Sala de Provas, Loja de Queijos e Vinhos) até usos indus-
triais (fábrica Aveleda). Neste contexto, o Centro de Enoturismo deverá ser 
capaz de dialogar com estas diferentes escalas e funções programáticas. 

f) na Quinta da Aveleda estamos perante quatro núcleos ou zonamentos, são 
eles: núcleo lúdico (Parque e Jardins), núcleo residencial (Casa de Família), nú-
cleo comercial (Loja e Sala de Provas), núcleo industrial (Cantina e Fábrica) e 
núcleo de gestão (escritórios). É pertinente considerar o modo como o Centro 
de Enoturismo irá conviver com estes diferentes núcleos funcionais. 
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‘A disciplina de projeto parte sempre da junção de dois temas primordiais para a  
Escola: Programa e Sítio. A forma e linguagem virão depois, ou seja, a imagem 
é para a escola aparentemente secundária mas, para o Mundo, é aparentemente 
primordial.’  (Brandão Costa 2006: 38).

Após a realização do Percurso Visual e a construção do Lugar Intelectual, pros-
seguimos a investigação para dois temas principais do projeto  que decorrem 
no seu início: Programa e Implantação.

‘Sempre se deve explorar o carácter do sítio, a sua essência, porque o sítio 
está lá. Não há como colocar o edifício em algum lugar, desconsiderando a 
inluência do que o rodeia. Há sempre uma relação.’ (Kahn 2010: 47).

No mês de Dezembro foi realizada uma nova visita à Aveleda. A visita foi 
realizada com os turistas. Apenas havia um casal. Fazia-se sentir uma chuva 
miudinha e a luz do dia estava a enfraquecer rapidamente.  Enquanto se reali-
zava a visita aos espaços que já se conheciam, tentava-se percebê-los de modo 
distinto, diferente de todas as outras vezes.

Tomava-se atenção ao que a guia nos ia comunicando e aos comentários dos 
turistas. A intenção desta visita era ver com outros olhos os espaços, perceber 
aquilo que despertava a atenção dos turistas. Uma outra intenção desta visita 
foi conhecer os futuros utilizadores do Centro de Enoturismo, o modo como 
vivenciam os diferentes espaços e o que lhes despoleta interesse neste territó-
rio, para não os decepcionar com o projeto do Centro de Enoturismo. 

Implantação e Programa

4.4

IMPLANTAÇÃO PROGRAMA

PRIMEIROS TEMAS DE PROJETO

Figura 70 Peter Zumthor, Estudo da Im-
plantação do Atelier, Caneta Preta.



Figura 71 Desenho do Autor, Primeiros pensa-
mentos sobre a Implantação.
Nestes esquissos procuram-se as primeiras formas 
e com elas a implantação. Nesta fase ainda se es-
tudava a implantação deinida pela Aveleda e que 
mais tarde se alterou. 
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Figura 72 Maqueta do Terreno do Centro de Enoturismo.



Após a visita ao Parque o próximo destino foi a Adega Velha. Este espaço pare-
ceu confortável desde logo, talvez pela temperatura quente e aconchegante que 
contrastava com o dia frio que se fazia sentir. Nesta Adega estão em repouso 
as aguardentes da Aveleda. O pé direito deste espaço tem cinco metros, e é um 
espaço muito comprido e estreito. O pavimento é de gravilha e o longo cor-
redor é cercado por pipas em madeira de carvalho. A visita indou na Sala de 
Provas,  de onde se observam os Vales. Nesta visita isso não foi possível, pois 
a luz do dia dava lugar à noite.

No estudo em planta da primeira localização do Centro de Enoturismo, icou 
a intenção de aproximar o Centro do Parque da Aveleda, dos seus jardins e do 
ediicado. A escolha de um lugar para implantar um programa também é pro-
jeto.15 (Kahn 2010:28). Na Quinta da Aveleda foi sondado onde era necessário 
o novo equipamento de apoio ao turismo da Quinta. Onde realmente ele fazia 
sentido existir. O lugar quando tem uma personalidade muito forte, por vezes, 
é ele que dá indicações de como o edifício deve ser. Outras vezes terá de ser o 
edifício a fazer o lugar. Era determinante reconhecer o lugar natural do Centro 
de Enoturismo. Para o arquiteto Eduardo Souto de Moura a escolha do lugar 
para o Estádio do Braga  procedeu-se do seguinte modo:

‘A proposta dos projetistas previa a construção de um estádio bastante conven-
cional, com as típicas bancadas situadas por trás das balizas e aberto à paisagem 
circundante. Ao princípio pensei situar o estádio onde estava previsto, mas depois 
comecei a inspecionar o lugar e dei-me conta de que era muito mais interessante 
transladar o estádio para a parte alta da montanha, para que estivesse perto de 
uma pedreira abandonada. Na realidade, os cortes da pedra da pedreira sugeriam-
-me conferir uma continuidade entre a pedra e o betão. Era como pensar em tirar 
a pedra e colocá-la sob uma nova forma. Era necessário entender onde começava 
o artefacto e onde acabava a natureza.’ (Moura 2008: 45).

O arquiteto planeou o lugar do estádio. Este planeamento inluênciou todo 
o resto, pois o sítio revela, conduz, guia. Por vezes, é nele que encontramos a 
segurança necessária para prosseguir no projeto. 

O lugar em que faz mais sentido implantar o novo Centro é  na Eira da Ave-
leda  que foi outrora o epicentro desta Quinta. Aqui surgiram as primeiras 
construções de que há memória. Outrora servia para desfolhar o milho, secar 
as sementes, entre outras lides agrícolas. Hoje a Aveleda já não produz milho, 
a sua exploração é sobretudo vinícola. Deste modo, a Eira foi perdendo im-
portância e é apenas um resquício deixado pelos tempos passados, sem uma 
utilização no presente.

No Inquérito à Arquitetura Portuguesa acerca da implantação do casario dis-
perso na região de Entre-Douro-e-Minho é airmado que este casario ‘(...) pro-
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15  ‘I believe that the architect´s irst act is to take the program that comes to him and change it. Not to 
satisfy it, but to put it info the realm of  architecture, which is to put in into the realm of  spaces.’ (Kahn  
2010: 28).



Figura 73 Desenho do Autor, Eira da Aveleda, Lá-
pis de cor, 210X297 cm, 2014.

A Eira é o núcleo da Quinta, nela residem a Adega 
Velha e um espigueiro. Também o Jardim e o Par-
que deinem este espaço.

2

Adega Velha

1

Alçapões do espigueiro

1

2

148      Implantação  

‘Por onde se começa? Onde se acaba? A única resposta é dizer: começa-se pelo sítio a que chamamos início e 

termina-se no sítio que denominamos inal(...)’ 

(Gonçalo Tavares-Atlas do Corpo e da Imaginação 2013:40)



tege-se das chuvas do sudoeste e oferece ao Sol as faces mais vivas e abertas(...)’ 
(Inquérito à Arquitetura Popular em Portugal 1998: 18). Esta ideia coincide 
com a construção na envolvente da Eira, na qual o ediicado está implantado 
no sentido Nascente- Poente. As fachadas mais largas recebem sempre luz. Em 
duas faces a construção é contínua e regular, enquanto nas duas faces opostas 
localiza-se o espigueiro e dois pequenos volumes de apoio à Eira. 

A Eira formado por estes edifícios ‘(...)é uma autêntica sala ao ar livre. Por ela 
se tem acesso a tudo e para ela dão todas as portas.’ (Inquérito 1998: 18). Nes-
tes termos a implantação de um novo Centro de Enoturismo ajuda a deinir 
este espaço de reunião ao ar livre. No entanto, ao contrário das típicas Eiras 
minhotas que são completamente cercados por construção, esta em dois lados 
é deinido pelos jardins da Aveleda. Os jardins funcionam como uma segunda 
construção que limitam o eido e reforçam o agradável efeito de repouso e 
aconchego que é sentido neste espaço.

No caso da Eira da casa de Calvelhe, esta caracteriza-se por estar envolvida 
de construção. Os espaços da casa e os restantes serviços funcionam todos 
envolta da Eira. Pelo contrário a Eira da Aveleda é ladeada em dois dos seus 
lados por construção e nos outros dois lados a presença do espigueiro e de dois 
volumes de apoio às lides agrícolas dão um carácter de permeabilidade que não 
é sentido na Eira da Casa de Calvelhe, por exemplo. Esta ideia é exposta com 
maior clareza nos esquemas [Fig. 75 e 76].

 Nestes esquemas o jogo de cheios e vazios é completamente distinto. No pri-
meiro é um conjunto de volumes que pontuam um epicentro. Pelo contrário, 
no exemplo da Casa de Calvelhe existe um só volume contínuo envolto num 
epicentro. 

Por sua vez, o espigueiro remata o lado nordeste da Eira. Estas estruturas são 
recorrentes no Nordeste de Portugal, com origem ‘(...) nos mais remotos tem-
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Figura 74 José Pedro Croft, Sem-título.

Figura 75 Eira da Aveleda.

Figura 76 Eira da Casa de 
Calvelhe.

Planta da Casa de Calvelhe.
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As Eiras são espaços contidos, encerrados 
por construção na sua envolvente. Nesta 
pintura é deinido um espaço através do seu 
limite.



Figura 77 Desenho do Autor, Espigueiro Quinta 
da Aveleda, Caneta Bic Preta, 210X297 cm, 2015.

A Eira da Aveleda é pontoada pelo Espigueiro que 
remata o lado nascente. 

1

Adega Velha

1
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plos neolíticos.’ (Moura 1995:71). A sua principal característica reside no facto 
de serem volumes apoiados em pés. Estes têm três funções: primeira, ‘(...) con-
seguir uma melhor  exposição do corpo do espigueiro à circulação atmosférica 
ou seja à ventilação(...)’; segunda, ‘(...) evitar que a humidade vinda do solo 
atinja as espigas resguardadas no corpo da construção.’; terceira e última, ‘(...)
impedir o acesso de predadores.’

4.4.2 Programa

O programa do Centro de Enoturismo foi desenvolvido pelo promotor, como 
já foi desenvolvido no capítulo 3. Porém, ‘(...) o programa é ponto de partida 
a rever. Deve-se incrementar a incerteza, eliminar soluções pré-concebidas e 
reprogramar o pensamento com informação adequada.’ (Costa 1982: 116). O 
estudo do programa pressupõe um entendimento dos diferentes espaços que 
são contemplados no programa, com o intuito de arranjar uma lógica de espa-
ços e funções que organize o projeto:

‘A primeira coisa a fazer é reescrever o programa. E ele deve ser acompanhado 
de algo que o interprete. O programa, sozinho, não signiica nada, porque é com 
espaços que se está lidando. Então, ele deve fazer-se acompanhar de esboços que 
expressem a sua ideia sobre a qual é a natureza daquilo.’ (Kahn 2002:45).

O arquiteto Le Corbusier formulava organigramas cujos espaços eram inter-
pretados como um percurso. A deambulação entre os espaços e a sua continui-
dade era fundamental, aliás este é um dos princípios da Promenade Architectural. 
Na igura 79 observamos a Rota Programática dos Temps Nouveaux, os espaços 
do Museu são imaginados como um circuito. No projeto do Centro de Enotu-
rismo o Centro pontua um percurso. O visitante que visita a Quinta deambula 
entre diferentes espaços. Os primeiros esquemas organizaram o edifício inseri-
do numa Rota Programática. O visitante é recebido no Centro de Enoturismo, 
de seguida é encaminhado para o Parque e Jardins e destes para a Adega Velha, 
em seguida visita o centro industrial e inaliza a visita com as provas de vinho. 
O Centro de Enoturismo marca o início da Rota e é nele que termina.  Tor-
nou-se essencial organizar o edifício inserido num percurso, no qual a Eira é o 
espaço central desse mesmo percurso:

‘Um edifício é como uma bolha de sabão. Esta bolha é perfeita e harmoniosa se 
o sopro é bem distribuído, bem regulado do interior. O exterior é o resultado de 
um interior.’ (Corbusier 1998: 127).

Após a interpretação do percurso, foi estudado o programa e lançados os pri-
meiros esboços para o deinir. Desde o início determinou-se que os edifícios 
preexistentes recebem a loja, cozinha e sala de provas vintage. A loja foi deter-
minada no programa que deveria ter uma ligação com a Sala de Provas Vintage. 
No entanto, no desenvolvimento do programa colocou-se a loja num espaço 
com alguma independência do restante programa. O edifício poderá estar en-
cerrado e a loja continuar aberta, visto que o turismo é sazonal e só nos meses 
de Verão fará sentido ter o edifício a funcionar completamente. Foi crucial 
perceber que existe uma acentuada diferença de visitantes nos meses de Verão, 

Figura 78 Le Corbusier, Organograma 
para a Unité d´Habitación, 1946.

Figura 79  Le Corbusier, Rota Programá-
tica do Pavilhão dos Temps Nouveaux, 
1937.
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Figura 80 Rota Programática da Quinta da 
Aveleda.



pelo contrário no Inverno acorrem à Quinta um número reduzido de visitan-
tes. Na interpretação do programa foi desenhado um primeiro organigrama 
que estrutura os espaços interiores como um circuito:

Para Le Corbusier, ‘a planta é a geradora. Sem planta há desordem, arbitrário. 
A planta traz em si a essência da sensação.’ (Corbusier 1998: 31). Ou seja, é 
determinante na organização da planta atribuir uma lógica espacial à priori. E 
essa lógica depende da interpretação do programa como Kahn o relete. Nos 
primeiros esquemas surge o problema da implantação, não se descurando o 
programa que atua num determinado território. Pois o programa também deve 
ser gerador de uma organização espacial que contamina a envolvente, o seu 
exterior.

Em suma, inalizada a Instância Perceptiva, foi investigado o modo como o 
desenho se inicia num projeto de arquitetura. A interpretação do lugar do pro-
jeto pressupõe uma Manipulação do Lugar. O lugar é interpretado para depois 
ser manipulado através da feitura do projeto que constitui uma ação. Por sua 
vez, os desenhos desta fase são de análise e o espaço e as formas são sucessiva-
mente interpretados. Para o entendimento dos espaços o movimento é deter-
minante. O observador em movimento visualiza e capta um mesmo espaço de 
diferentes modos. Por sua vez, os primeiros temas de projeto são: Implantação 
e Programa. Estes dois temas são determinantes. Nas palavras de Kahn o pro-
grama terá de ser sempre interpretado e reprogramado (Kahn 2002:45). Assim 
terminamos a Primeira Instância e foram lançadas as bases para prosseguir 
para a Instância Conceptual.
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Instância Conceptual

‘Caminhamos depois em etapa amena de alto nível criativo, transformamos a mente na elaboração da pro-
posta geral, considerada adequada ainda que sem comprovação. Tempo carregado de momentos intuitivos, 
de tudo o que contribui para converter o desenho em tarefa prazenteira. Fase crítica dos grandes deslizes, 
quando a imitação ou estreiteza de vistas podem prevalecer.

Alves Costa 1982: 116

’



‘Era uma vez um jardim maravilhoso, cheio de grandes tílias, bétulas, carvalhos, 
magnólias e plátanos.
Havia nele roseiras, jardins de buxo e pomares. E ruas muito compridas, entre 
muros de camélias talhadas(…) 
E havia um grande parque com plátanos altíssimos, lagos, grutas e morangos sel-
vagens. E havia um campo com trigo e papoilas, e um pinhal onde entre mimosas 
e pinheiros cresciam urzes e fetos.’ (Breyner 2006: 07).

Era uma vez uma Eira, daqui observei um jardim idêntico ao jardim do Rapaz 

de Bronze.17 Nesta Eira abre-se um vazio como uma praça, onde a presença do 
sol se faz notar durante quase todo o dia. Aqui chegam os cheiros do jardim e 
nesta Eira são projetadas as sombras dos blocos em granito que nos acolhem, 
à fresca, nas horas mais quentes do dia. 

Os volumes em granito são pesados. Duros. E do lado da vinha, encontra-se 
um volume levantado. É um espigueiro pousado em bases de granito, também 
ele duro e pesado. E pelos vãos da sua base conseguimos ainda observar os vi-
nhedos, ao fundo. Do outro lado, dois pequenos volumes em granito pontuam 
o lado da Eira mais permeável. 

Fiz um desenho rápido, a lápis de graite, e dele nasceu a primeira ideia para o 
novo Centro. É uma parede levantada que ladeia a Eira, a poente, e que deine 
este lado. A parede  pousa num bloco de granito preexistente de três metros 
de altura. Levantei a parede para o jardim luir para dentro da Eira. A parede 
levantada é agora uma cobertura, um entablamento alto o suiciente para quem 
o observa de frente ler a cobertura como um plano levantado que pousa numa 
antiga casa em granito. 

16  ‘Seja sincero. A natureza só pode suportar a sinceridade. Dá-se bem com pontes treliçadas, mas se dis  
     tância dos arcos góticos com pináculos e seteiras.’ (Loos 1913:10). é da entrevista 
17  Rapaz de Bronze é o nome de um conto da autoria de Sophia de Mello Breyner.
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Figura 81
Man Ray, Pain Peint,1958.

3

Corte 

Figura 82 Desenho do Autor, Um muro levantado sobre o jar-
dim, Lápis de Graite, 210X297 cm, 2015.
Neste esquiço é representada a primeira ideia para o Centro de 
Enoturismo. Um plano levantado do chão e por trás os jardins da 
Aveleda. O edifício apoia-se em dois volumes de granito existen-
tes. A presença do jardim e a sua relação com a Eira foi um dos 
aspetos considerados.
Após apontar na folha as páginas de um livro pesquisado na bi-
blioteca da FAUP, utilizei essa mesma folha para fazer um esqui-
ço do projeto. Assim surge o esquiço de um modo espontâneo.
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Os materiais desde o início que foram incluídos na ideia, com o objetivo de 
criar uma composição de materiais clara. Chão- granito rugoso, Céu- Betão 
macio.  

Peter Zumthor descreve-nos que uma ideia vem sempre acompanhada por um 
material.18  (Zumthor cited in Vergara). Interessou-me desenvolver a materia-
lidade do preexistente e do entablamento que adicionei. Adolf  Loos no texto 
Regras para Quem Constrói nas Montanhas (1913) diz-nos:

‘Não construa de modo pitoresco. Deixe que os maciços, as montanhas e o sol 
produzam este efeito. O homem que se veste de modo pitoresco não é pitoresco, 
é um palhaço. O camponês não se veste pitorescamente e, no entanto, o é.’ (Loos 
1913: 10)

Esta airmação de Loos fez-nos recuperar uma outra airmação posterior, do 
Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal (realizado entre 1955 e 1960):

‘Não basta ao indivíduo da cidade vestir umas calças de meio rural; envergar pelico 
e safões para pertencer ao Alentejo; ou vestir camisa vistosa de lã aos quadrados 
e descalçar-se para não destoar entre os pescadores da Nazaré.’ (Inquérito à Ar-
quitectura Popular Portuguesa 1998: 05).

Ambas as citações falam-nos do sentido de integridade e pertença com o lugar. 
Revelam-nos uma ideia de sinceridade, como já vimos no título deste subcapí-
tulo (Loos 1913: 10).

No projeto do Centro de Enoturismo tive em conta a sinceridade, por isto 
optei por introduzir, num primeiro momento, o aço e betão, numa Eira tipica-
mente minhota. Optei por uma nova materialidade e veriiquei a sua disponi-
bilidade para formar uma composição serena e sincera. O que acrescentei de 
novo está devidamente identiicado com uma outra materialidade que agora se 
integra, faz parte do lugar e  forma uma composição.
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18  ‘Os projetos decorrem de uma ideia no meu caso, é sempre acompanhada por um material. Eu não 
entendo uma maneira de projetar onde o formulário é decidido em primeiro lugar e os materiais mais 
tarde.’ (Entrevista: Zumthor cited in Vergara).

caixilharia em aço inox
edifício existente em 
alvenaria de pedra

edifício existente em 
alvenaria de pedra

armário em madeira

pavimento em madeira

Armário da Casa Farnsworth de 
Mies Van Der Rohe.
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3

Corte 

Figura 83 Desenho do Autor, Vista aérea sobre a Eira, Lápis de 
Graite, 210X297 cm, 2015.
As Eiras minhotas caracterizam-se por ter os seus lados dei-
nidos por construção. No caso da Eira da Quinta da Aveleda o 
espaço encerrado não é regra. Ou seja, dois dos lados exploram 
a ligação com o jardim e o Parque.
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O edifício preexistente é controlado pelas paredes em granito, com pequenos 
vãos a pontoar as suas faces. É um edifício opaco, duro, rugoso e pesado. Nos 
primeiros desenhos [Fig. 82 e 83] o Centro de Enoturismo é aberto, transpa-
rente, ilimitado, luído. O que  iz foi: levantar um muro e pousá-lo sobre a casa, 
agora transformado numa cobertura que liberta o chão para que o jardim não 
tenha limites e invada o interior do edifício.

No desenho sobre a Eira [Fig. 83], senti a necessidade de representar um edi-
fício existente que será convertido em Museu da Aveleda e do outro lado o 
entablamento do Centro de Enoturismo  que busca a altimetria do edifício 
adjacente. A Eira torna-se de novo o epicentro da Quinta ao albergar o Centro 
de Enoturismo e o museu. 

A Eira da Aveleda foi outrora o epicentro desta Quinta. Aqui surgiram as pri-
meiras construções de que há memória. Outrora servia para desfolhar o milho, 
secar as sementes, entre outras lides agrícolas. Hoje a Aveleda já não produz 
milho, a sua exploração é sobretudo vinícola. E assim a Eira foi perdendo 
importância e é apenas um resquício deixado pelos tempos passados. Intervir 
na Eira signiica voltar a dar vida a este espaço que hoje não tem uma função 
precisa. 

Posto o que até aqui se disse, os primeiros estudos desenhados levaram-me a 
ponderar sobre a sinceridade. O que fazer de mais sincero na Eira da Quinta 
da Aveleda?

O projeto teria de viver da tensão e do equilíbrio com os edifícios já existentes 
e, por sua vez, a ligação da Eira com os jardins era também uma das caracte-
rísticas assumidas. Mais tarde e após realizar os desenhos que apresento neste 
subcapítulo, foram relevantes os textos de Loos Regras para Construir nas Mon-

tanhas (1913) e do Inquérito à Arquitetura Popular em Portugal (1960). No qual, o 
tema de ser-se sincero na arquitetura é abordado. Estas referências encaminha-
ram o processo do projeto e nortearam o seu rumo até ao inal. Consequente-
mente, comecou-se a airmar com maior ainco as  intenções. Descobriu-se o 
que o projeto queria ser.

Adolf  Loos no seu texto atenta para prestarmos atenção ‘(...) às formas com 
que o camponês constrói, já que são parte da substância  que advém da sabedo-
ria dos seus antepassados.’ Reconhecer a sabedoria existente no território é um 
gesto de respeito para com o lugar onde se intervém. Mais à frente, Loos re-
mete para  a  ‘(...)busca do fundamento da forma. Se os avanços da técnica têm 
permitido o aperfeiçoamento da forma, há que se empregá-la sempre assim: 
aperfeiçoada.’  As formas são aperfeiçoadas de modo a que os erros das formas 
do passado não voltem a ser cometidos no presente e as qualidades das formas 
do passado não sejam desperdiçadas e possam ser aproveitadas no presente:

‘Não tema que o critiquem por ser moderno. Só são permitidas aquelas transfor-
mações no modo de construir tradicional que signiiquem melhorias, pelo contrá-
rio conserve os sistemas tradicionais. Pois a verdade, ainda que tenha milhares de 
anos, dá-se melhor com as pessoas do que a mentira que caminha ao nosso lado.’ 
(Loos 1913: 10).
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2

Estudo da cércea

1

Eniamento do Centro 
de Enoturismo com o 
Museu

Figura 84 Estudo da relação do edifí-
cio com o preexistente,lápis de graite, 
210X297 cm, 2015.
Os primeiros registos interpretam a relação 
do Centro de Enoturismo com o ediicado da 
Eira. Neles é estudada a tensão e o equilí-
brio com o ediicado.

21

11

22



Neste texto de Loos fala-se de Verdade. A verdade na arquitetura é um tema 
caro. Pois vivemos ‘Num tempo em que a cultura da criação se encontra estag-
nada e a beleza é arbitrária(...)’ (Zumthor 2009: 27). O que nos resta é sermos 
verdadeiros, os edifícios devem transpirar a verdade na sua forma, função e 
construção. 

Porém, a arquitetura também é um diálogo de formas. Uma casa dialoga com a 
montanha ou a cidade, a praça dialoga com a entrada para um qualquer teatro. 
E nestes diálogos existem diferentes tons. Ou seja, a casa pode dialogar com a 
montanha, mas terá, em primeiro lugar, de dialogar com a rua e o terreiro na 
sua frente. Projetar é dialogar, e este diálogo deverá sempre procurar a sinceri-
dade e a verdade nas coisas. 

4.5.1 O Problema da Forma

‘Forma não tem coniguração, nem dimensão. A forma simplesmente tem carácter 
e uma qualidade. As suas partes são inseparáveis. Se retirar alguma parte, a forma 
desfaz-se. Isso é forma. Desenho é uma tradução material disso. A forma tem 
existencia, mas não tem presença, e o desenho traz a presença. Como a existência 
é uma construção mental, é o desenho que a torna tangível. Se voce for capaz de 
elaborar o que poderia ser chamado de desenho, forma-se um desenho que de 
alguma maneira, expressa o carácter.’ (Kahn 2002: 47).

A par da feitura dos desenhos a lápis de graite e carvão tornava-se necessário 
transmitir para desenhos técnicos as ideias esboçadas para não me iludir com 
aquilo que os esboços aparentavam [Fig. 86]. Nestes desenhos testavam-se as 
dimensões, e tinha mais certezas daquilo que os esboços representavam. Nesta 
fase inicial existiu uma busca pela forma. 

No meu 4º ano de faculdade escrevi numa fotocópia que continha um desenho 
de uma igura nua a andar a cavalo, da autoria do arquiteto Álvaro Siza, uma 
citação ‘A forma é o domínio dos espaços.’ [Fig. 85]  Esta citação também do 
arquiteto Álvaro Siza, parece-me clara no entendimento da principal função da 
forma como organizadora do espaço. No desenho do arquiteto Álvaro Siza, 
aquela igura feminina que cavalga um cavalo e domina o espaço, mostra um 
desejo de ordem e tornou-se uma belíssima metáfora para o meu entendimento 
acerca da forma. Esta fotocópia ainda hoje se encontra aixada no meu espaço 
de trabalho. 

No entanto, a forma ainda continua a ter um signiicado relativo. No qual, sem-
pre que abordamos questões de forma devemos ser ponderados. Por exemplo, 
uma jarra com rosas vermelhas pode ser colocada em vários pontos da sala, 
mas haverá sempre pontos em que as rosas são mais belas e o espaço que as ro-
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Figura 85 Inscrição sobre desenho de Álva-
ro Siza.
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Apontamento de 
medidas

1

Comparação dos 
pilares com a coluna 
coríntia

Figura 86 Constelações de Colunas,cane-
ta Bic preta, 2015.

O estudo da estrutura revelou a forma e in-
troduziu uma regra. A proporção e escala do 
edifício revela-se com a introdução da estru-
tura. Neste desenho é visível a constelação 
de pilares que estudam a estrutura do Cen-
tro de Enoturismo.
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deia ganha um signiicado maior. Ou então, ao invés de as rosas serem colhidas 
do jardim, abre-se um vão na parede da sala com vista para o roseiral e, talvez, 
já não seja necessário discutir sobre a localização da jarra com lores:

‘A forma está sempre ligada ao tempo, ou seja, é relativa, pois que é apenas o 
meio, graças ao qual a manifestação atual se transmite e ressoa. A ressonância dá 
portanto a alma da forma, que só ganha vida através dela e age do interior para 
o exterior.(...) Não devemos lutar pela forma senão na medida em que ela possa 
servir para exprimir a ressonância interior. É por isso que não devemos procurar 
o êxito numa determinada forma.(...) Como a forma é apenas uma expressão do 
conteúdo e como o conteúdo varia consoante os artistas, torna-se evidente que 
podem existir na mesma época várias formas diferentes que são igualmente boas. 
A necessidade cria a forma: certos peixes das grandes profundezas não possuem 
olhos; o elefante tem uma tromba; o camaleão muda de cor, etc.’  (Kandinsky 
1998 :05).

O pintor Wassily Kandinsky é um dos autores que melhor aborda o tema da 
forma. Em comparação com a pintura, na arquitetura a forma é uma expres-
são do conteúdo, pelo contrário a forma na arquitetura advém da necessidade. 
Nestes termos falamos do programa. Por exemplo, o  programa de uma casa 
pouco mudou ao longo de séculos e uma casa com o mesmo programa pode 
atingir várias formas. Mas em todas as soluções o programa é abordado de 
maneira distinta. Nestes termos colocamos uma questão; o que é essencial na 
forma?

‘A casa está construída na duna e separada das outras casas do sítio. Esse isola-
mento cria nela uma unidade, um mundo. O rumor das ondas, o perfume do sal, 
o vidrado da luz marinha, o ar varrido de brisas e vento, a cal do muro, os nevoei-
ros imóveis, o arfar ressoante do mar estabelecem em seu redor grandes espaços 
vazios, tumultuosos e limpos onde tudo se abre e vibra.

A casa é construída de pedra e cal e a sua frente está virada para o mar.
No andar de cima da fachada há três janelas e uma varanda com grades de ma-
deira. No andar de baixo há três janelas e uma porta. Essa porta, as janelas e as 
grades da varanda estão pintadas de verde. No chão, ao longo da parede, corre 
um passeio de pedra que separa a casa das areias da duna(...)’  (Breyner 2013: 71).
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Figura 87 Três Quartos: Van Gogh, Kandinsky e Hopper.
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Figura 88 Desenho do autor, Perspetiva ex-
terior, caneta bic preta e lápis de graite, 
420X297 cm, 2015.

Tirei os telhados do volume e pousei sobre este 
uma cobertura em aço. No canto superior di-
reito, os dois esquissos estudam o remate da 
cobertura com o volume em granito.
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Esta citação é do início da história A Casa do Mar (1970) da escritora Sophia de 
Mello Breyner. A história descreve-nos uma casa à beira do mar. A personagem 
desta história é a casa. Não existem pessoas nesta história. Apenas a casa, as 
suas janelas, quartos e varanda são necessários para contar a história. Porém, o 
que interessa descrever nesta casa não são as janelas em si, mas o que elas nos 
deixam ver: 

‘Das janelas desses quartos virados para o sul não se vê o mar: vê-se a chorina de 
grossos dedos verdes e de lores amarelas e roxas que cresce no jardim de areia, 
vê-se o muro de granito e, para lá do muro, a duna onde as ervas secas e trans-
parentes desenham o ar e, aqui e além, ao longe, se avistam telhados, e se ouve, 
solitário, o ladrar dos cães.’  (Breyner 2013: 78).

Deste modo, a forma é relativa. O que interessa nas janelas é o  que elas nos 
deixam observar. Pois a arquitetura é um diálogo e uma janela tem de criar um 
diálogo. Uma janela existe para deixar ver o jardim de areia e a duna. Neste 
sentido, a forma  continua a ser relativa e é  assim que a temos de apreciar e 
conceber, como o airma Kandinsky.19  (Kandinsky 1998: 17).

O essencial numa forma é o que ela nos deixa observar e sentir. Analisar uma 
obra arquitetónica do ponto de vista formal deve começar por se interpretar o 
seu programa. Uma determinada forma pressupõem uma necessidade e é as-
sim que se deve pensar a arquitetura do ponto de vista formal. Por exemplo,  a 
forma de uma viola traduz-se num som. A sua forma tem um signiicado, o de 
produzir o som melódico mais correto possível. Em caso contrário, se a forma 
não cumprir a sua função e deixar  de produzir a melodia correta, esta forma 
perde o seu signiicado e deixa de fazer sentido.

A forma do Centro de Enoturismo surgiu naturalmente através da interpreta-
ção das preexistências, pois estava restringido às dimensões da Eira e o pro-
grama acabou por ditar a dimensão do projeto. Foi decidido manter um dos 
volumes existentes (a) desde o início do projeto. É clara a intenção de dei-
xar o projeto em tensão com o já existente. Um outro volume, de dimensões 
mais reduzidas, num primeiro momento optou-se por o não manter, sendo 
este substituído por um muro em forma de L (b). Neste muro pousava uma 
parte da cobertura e fechava o Centro de Enoturismo para o lado do Parque, 
tornando este lado mais opaco. No qual, a única abertura era a da entrada. 
Num dos cantos da Eira, onde o muro rematava colocava uma escultura que 
era possível ser observada  a partir da Sala de Provas. A cobertura é desenhada 
como um entablamento que é apoiado num volume (edifício existente) e num 
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Figura 90 Fotomontagem com esbo-
ços,lápis de graite, 210X297 cm, 2015.
Estes esboços foram registados sobre uma 
folha com a fotomontagem do alçado da en-
trada do Centro de Enoturismo. No canto su-
perior direito a perspetiva testa,sem demora,    
uma outra solução para a cobertura.
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Figura 89 Peter Zumthor, Werkraum Bre-
genzerwald, 2013.

Neste projeto a altura do entablamente tem 
uma leitura muito expressiva no alçado.

19 ‘A própria forma é também relativa. É assim que a temos que apreciar e conceber. Devemos colocar-nos 
perante uma obra de modo a deixar a sua forma atuar sobre a nossa alma. E através da sua forma, o seu 
conteúdo (espírito, ressonância interior). De outra maneira elevaremos o relativo ao nível do absoluto.’ 
(Kandinsky 1998:17).
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plano (muro proposto). Após a realização de uma primeira fotomontagem fo-
ram esboçadas as primeiras soluções para a cobertura. O domínio das soluções 
construtivas da cobertura poderiam ditar uma regra clara, para  depois deinir 
o programa em planta.

Prosseguindo, foi tomada a decisão em planta de não colocar paredes secundá-
rias a delimitar os diferentes programas. Foi pretendido que o volume e o plano 
fossem os únicos elementos a terem leitura. Em caso contrário, se optasse por 
colocar outras paredes divisórias  o plano e o volume perderiam força e do in-
terior do Centro de Enoturismo não seriam tão facilmente lidos. No programa 
tenho dois espaços essenciais: a sala do restaurante e cafetaria e a sala de pro-
vas. Quando traduzi para desenho técnico as intenções em desenho, veriiquei 
que o edifício teria de ser maior. O encontro da proporção correta deverá ser 
dada pelos elementos preexistentes e a cobertura que desenho deverá dar uma 
regra para a deinição dos espaços interiores. 

Neste momento, os desenhos diziam outra coisa, distinta dos primeiros de-
senhos. Enquanto nos primeiros registos era estudado um volume aberto e 
luído, para deixar que a presença do Parque da Aveleda seja notada da Eira; 
agora, ao invés, é optado por fechar um dos lados do Centro de Enoturismo. 
[Fig. 85] Foi testada nesta hipótese, igualmente válida, se seria melhor conter o 
espaço da Eira e delimitá-lo com um volume e um plano. Os desenhos estão 
sempre a mostrar novas ideias e novas intenções para o projeto. Estes desenhos 
estão em constante metamorfose, ou melhor, tal como as pinturas cubistas, os 
planos desdobram-se em formas múltiplas. Plantas, cortes, perspetivas, alça-
dos, e pormenores construtivos surgem na folha de papel entrosados entre si.  
Por sua vez, as dúvidas izeram-me recorrer à maqueta para clariicar as ideias:

‘Dizia Miguel Ângelo que o dinheiro mais bem gasto num projeto é o de uma 
maqueta. A maqueta permite representar, de forma compreensível para todos, 
o  essencial da proposta contida nos complexos e para muita gente herméticos 
desenhos de arquitetura.’  (Siza 2009 : 399).

Na maqueta vê-se aquilo que não queremos ver. Vêm-se os erros, a escala 
que ainda não está certa. Nos desenhos a ilusão acontece com as perspetivas 
aceleradas, por exemplo. Muitas vezes traduz-se para desenho desejos e não 
realidades. Deste modo é necessário clariicar o processo com o recurso ao modelo 
para conter o processo na realidade e não na ilusão.

Através da maqueta realizei alguns desenhos. Tornou-se um hábito desenhar 
através dos modelos em cartão. Estes registos são mais certeiros do que os 
desenhos mentais sem recurso a modelos em que as ideias vagueiam na mente. 
O arquiteto Álvaro Siza caracteriza os desenhos de arquitetura como herméticos. 
Muitos dos desenhos do processo são de compreensão individual de quem os 
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Figura 92 Desenho do autor, Sala de Pro-
vas, Barragan e Rothko ,caneta bic preta e 
colagem, 210X297 cm, 2015.

As colagens de pinturas, edifícios, paisa-
gens, são a energia do processo. Estas 
surgem nas folhas brancas do caderno de 
desenhos e misturam-se com os mesmos. 
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Casa Gálvez 
(1955), Barragan
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Figura 91 Mies Van Der Rohe, Vista do pa-
vilhão a partir do anexo de serviço, 1929.

No Pavilhão de Barcelona o plano (parede) 
organiza os espaços e cria uma composição 
espacial. De igual modo, no projeto do Cen-
tro de Enoturismo foi estudado o plano que 
remata a Sala de Provas.
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realiza. São desenhos que comunicam para nós próprios, os autores dos dese-
nhos. No entanto, a maqueta é sempre de comunicação para nós e para outrem. 
A clareza comunicativa ma maqueta evidencia facilmente os erros. Traduzir os 
desenhos realizados pela mão para desenhos de máquinas e por sua vez para 
modelos de cartão aumenta a clareza, ao princípio indecifrável, mas que vai 
ganhando clareza no decurso do processo:

‘O esquisso tende a ser acompanhado pelo desenho rigoroso e pelas maquetas. Os 
instrumentos tradicionalmente utilizados na representação do projeto não foram 
abandonados. O computador é mais um, permite sem erros veriicar com rapidez, 
por exemplo, as proporções de um projeto.’ (Siza 2009:252).  

Neste desenho realizado através do modelo em cartão desenho como que por 
prazer [Fig. 93]. Pouso a maqueta sobre o tampo da mesa, baixo o olhar para  
observar os espaços interiores à escala humana. Neste desenho da sala de pro-
vas começo por representar a cobertura em caixotões de aço. Represento o 
plano do muro em L, e do lado oposto a cobertura assenta em peris de aço e o 
plano de vidro afasta-se destes um metro.  Estudo também a possibilidade de o 
muro mudar de material quando entra dentro do edifício. No exterior o granito 
e no interior poderia revestir o plano com madeira, numa cor quente. No fundo 
remato com uma escultura exposta à luz do sol. 

Ainda sobre o esquisso da Sala de Provas, este registo foi realizado numa folha 
que continha duas imagens, uma referente à Casa Gálvez (1955) do arquiteto 
Luis Barragán e a outra imagem é uma pintura de Rothko. Estas imagens foram 
coladas na folha do caderno de desenhos e só depois surgiu o desenho. Posto 
isto, as imagens poderão não ter inluenciado o processo. Mas esta recolha de 
referências alimentam o processo e dão-lhe energia. 

Normalmente não uso cor nos desenhos, preiro usar a caneta preta, lápis de 
graite e carvão. Estes esquissos contrastam com a cor das imagens que colo 
nas folhas do caderno e que icam espectantes pelos desenhos que as ocuparão. 

Continuando, a métrica dos caixotões da cobertura de 1x1m atribui uma regra 
clara para organizar as dimensões dos espaços em planta. No desenho seguinte 
foi testada a organização da entrada [Fig. 93]. Na tensão criada entre a parede 
e o volume existente é localizada aí a entrada. Neste desenho o muro em L 
limita o interior e substitui o vidro neste lado. Voltei de novo à ideia sugerida 
na fotomontagem [Fig. 90]. Os avanços e recuos só demonstram a insegurança 
e com isto a ideia ainda precisa de ser maturada. Em comparação com o jogo 
da macaca, os desenhos de projeto lançam dados sobre o desenho e recuam, 
voltam a lançar dados e a recuar; este processo é repetido as vezes que forem 
necessárias para assim se determinar uma ideia segura e com esta avançar em 
deinitivo (capítulo 2.4).

Neste desenho, o volume do edifício existente e o plano do muro deinem a 
entrada. Chamo à atenção para a nota redigida junto ao pormenor da planta, 
‘ver material da parede.’ A materialidade das coisas é um tema precioso na ar-
quitetura. Para o arquiteto Peter Zumthor:
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Perspetiva
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Apontamento
de medidas
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Restaurante

4 Figura 93 Desenho do autor, Pespetiva da entrada,-
caneta bic preta, 210X297 cm, 2015.

É pela porta que o hóspede entra. O primeiro contacto 
com o mundo faz-se pela porta.  Távora diz-nos que a 
porta é um romance. Nos primeiros estudos a entrada 
surge da tensão entre um plano e um volume.
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‘Não trabalhamos na forma, trabalhamos com todas as outras coisas. No som, 
nos ruídos, nos materiais, na construção, na anatomia etc. O corpo da arquitetura, 
no início, é a construção, a anatomia, a lógica no ato de construir. Trabalhamos 
com todas estas coisas, olhando ao mesmo tempo para o lugar e para a utilização.’ 
(Zumthor 2006: 70).

O material determina a forma. O estudo  da transição do granito para madeira 
da parede em L, e o pormenor do caixilho em aço inox que é segurado nessa 
parede é um trabalho anatómico que resulta na forma inal. O trabalho nas coi-
sas, nos materiais, nas dimensões e na variação de texturas, do granito rugoso 
para a madeira polida forma o corpo da arquitetura. Para Adolf  Loos o arquiteto 
tem como primeira missão fazer um espaço aconchegante e, por sua vez, a 
segunda missão, consiste em conceber uma armação construtiva.20 (Loos 1898: 
05). É nesta ordem que a humanidade  aprendeu a construir:

‘O homem buscava abrigo das inclemências do tempo, proteção e calor durante o 
sono. Buscava cobrir-se. A manta é o detalhe arquitetónico mais antigo. A princí-
pio era feita de peles ou produtos da arte têxtil. Esta coberta devia ser estirada em 
algum lugar se quisessem abrigar toda uma família. Logo apareceram também as 
paredes, para dar proteção lateral. E nesta ordem se desenvolveu o pensamento 
arquitetónico, tanto na humanidade como no indivíduo.’ (Loos 1898: 05).

No projeto da Aveleda o granito e o aço são dois materiais predominantes que 
ditaram a estrutura. Neste processo de escolha de materiais, começa-se primei-
ro por um ou dois materiais e só depois pensar noutros materiais. O aço para 
a cobertura e o granito para o volume e para a parede em L. Para o pavimento 
nesta fase do projeto pensei no mármore. A rugosidade do granito em con-
traste com o aço polido e baço e o mármore liso e brilhante. No entanto, esta 
atmosfera pareceu-me fria, e revesti o chão com madeira.  

Para o arquiteto Souto de Moura os materiais são a condição necessária para 
dar gravidade aos edifícios. Este é outro tema relevante, para além do tema 
dos materiais: A gravidade na arquitetura. Por exemplo, se um edifício tiver o 
mesmo material no pavimento, nas paredes e na cobertura e se tirarmos uma 
fotograia a esse espaço podemos rodar a imagem e tudo se mantém igual. Não 
existe gravidade nesse espaço.  

Continuando, após encontrar uma métrica em planta e ajustado o programa, 
transmiti tudo isso para desenho de máquinas. A métrica do edifício é obtida 
pela dimensão do volume existente. Os  seis metros de cumprimento equiva-
lem a um módulo, no qual, foram deinidos três módulos para a direita e aí é 
localizada a entrada e a Sala de Provas e crio um módulo à esquerda do volume 
e aí implanto a sala do restaurante. Por sua vez decidi manter o segundo volu-
me, e foi abandonada a ideia do muro em L. Neste segundo volume implanto a 
Loja da Aveleda. A cobertura plana do Centro é prolongada para a loja.  
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Figura 94 Dólmen da Barrosa, Praia de 
Âncora.

A forma do Dólmen foi uma imagem forte 
de referência para o projeto do Centro de 
Enoturismo. 

20 ‘Estabelecemos que o arquiteto tenha a missão de fazer um espaço aconchegante e cómodo. Os tapetes 
são aconchegantes e comodos. Este espaço poderia ser resolvido colocando-se um deles no chão e pen-
durando outros quatro de modo que formassem as quatro paredes. Mas, com tapetes não se pode cons-
truir uma casa. Tanto o tapete como a tapeçaria requerem uma armação construtiva que os mantenha 
sempre na posição adequada. Conceber esta armação é a segunda missão do arquiteto.’ (Loos 1898:05).



3

Sala de Provas

Figura 95 Desenho do Autor, Dois volumes e um entablemen-
to, Carvão, 100X50 cm, 2015.

As manchas de carvão revelam o essencial da forma. Em gestos 
rápidos representa-se aquilo que se quer. Desenhar a carvão é 
fazer registos puros e rápidos. Representa-se o essencial.
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Depois dos desenhos a graite e dos desenhos a caneta bic preta, desenhados 
em folhas soltas em A4, as manchas em carvão, rápidas e certeiras intensii-
caram a ideia. Um muro pousado sobre duas casas. É isto que os desenhos 
airmam.

A variação do desenho a lápis de graite para carvão é resultado da airmação 
de uma ideia. Movi o carvão sobre a folha branca em duas direções, uma na 
vertical e outra na horizontal. E nestes gestos ixei a ideia: dois volumes e uma 
cobertura. O carvão permite sem demora gesticular uma ideia, marcar no ime-
diato uma forma. E, sem perder tempo em detalhes, representar o essencial: 
o esqueleto. A tradução de uma ideia através do registo gráico desenhado no 
início do projeto procura o símbolo de clareza. 

‘No início existirá o conceito mais ou menos clariicado quando o desenho tor-
na-se cada vez mais “claro” à medida que o controle da complexidade da ideia 
vai acontecendo. Nesta condição, o desenho não é espontâneo e muito menos 
arbitrário..’ (Bandeira 2014: 69)

O processo de projeto não é contínuo. Existem avanços e recuos, como se ve-
riicam nos desenhos realizados. Esta inconstância estão entre as opções boas 
e as opções más. No entanto, aprendi que em arquitetura o contrário também 
é verdade e deste modo à partida tudo é válido, mas todas as soluções terão de 
passar por um processo de análise para assim se reconhecer as suas qualidades 
e problemas. Depois opta-se.

Quando no processo a complexiicação se torna indecifrável, dá-se um passo 
atrás, para de novo retomar o caminho, agora com mais clareza e com rumo 
certo. É por isto que se torna necessário explicar o projeto em poucos gestos, 
como um sinal. Isto demonstra que o programa foi clariicado e a forma é 
límpida. 

Tudo o que existe é necessário, tudo é parte integrante. Por exemplo, se retirar 
um volume do desenho, a cobertura ica sem equilíbrio. A forma não é natural. 
E ainda, se retirar a cobertura, as formas não encontram serenidade e são dois 
volumes desprendidos e perdidos no espaço. As formas começam a respirar.
Em suma, a procura da verdade nos desenhos do projeto do Centro de Enotu-
rismo demonstram a ambição de criar um espaço que seja parte integrante do 
espaço envolvente.21 (Zumthor 2006: 64).

21 ‘Quando faço um edifício, um grande ou um pequeno complexo, gosto muito de imaginar que este se 
torna parte integrante do espaço envolvente.’ (Zumthor 2006:64).

22 ‘Contribuir para o sítio, descobrir o potencial até então oculto para alguns, fundir-se com o já existente 
é essencial.’ (Zumthor cited in Vergara).
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‘Estabelecemos que o arquiteto tenha a missão de fazer um espaço aconchegante 
e cómodo. Os tapetes são aconchegantes e cómodos. Este espaço poderia ser 
resolvido colocando-se um deles no chão e pendurando outros quatro de modo 
que formassem as quatro paredes. Mas, com tapetes não se pode construir uma 
casa. Tanto o tapete como a tapeçaria requerem uma armação construtiva que 
os mantenha sempre na posição adequada. Conceber esta armação é a segunda 
missão do arquiteto. (...)’ (Loos 1913: 05).

A armação a que o arquiteto Adolf  Loos faz referência é a estrutura de um 
edifício. Os tapetes são como os materiais que precisam de uma armação para 
vibrarem em conjunto.23 (Zumthor 2009: 23).

No desenho da cobertura foi necessário o modo como ela iria inluenciar os espa-
ços sociais. No livro ‘A Pattern Language’ (1972), o tema da estrutura resume-se 
do seguinte modo:

‘(…) quando o espaço social tem, como o seu entorno, o fabrico da estrutura de 
suporte que suporta o espaço, as forças de gravidade são integradas com as forças 
sociais, e sente-se a resolução de todas as forças que agem nesse espaço. A expe-
riência de estar num lugar onde as forças são resolvidas juntas de uma só vez é 
completamente tranquilo. É como estar sentado debaixo de uma árvore: as coisas 
na natureza resolvem as forças em conjunto: elas são, nesse sentido, muito equi-
libradas.’ (Alecander, Christopher, Ishikaw, Sara, Silverstein, Murray 1977: 994).

A cobertura do Centro de Enoturismo é como que um muro que foi levantado 
para deixar o jardim luir para dentro do edifício, como o demonstramos no 
subcapítulo 4.3. Em comparação com a copa de uma árvore, o caule é repre-
sentado pelos edifícios preexistentes e a copa determina os limites da sombra. 
Neste caso desenhamos primeiro a cobertura e depois a planta. Inverteu-se o 
processo natural de começar pela planta. A copa do edifício é determinante 

23   ‘A presença material das coisas próprias de uma obra de arquitetura, das estruturas. Estamos sentados 
aqui, neste celeiro, com esta ila de vigas que, por sua vez, estão recobertas por isto(...) reunir coisas e 
materiais do mundo para que, unidos, criem este espaço. Para mim trata-se de algo como uma anato-
mia.’ (Zumthor 2009:23).

Cobertura do Centro de Enoturismo: 
O Desenho de Uma Ramada

4.6

Figura 96 Maqueta do Centro de Enotu-
rismo.

Num primeiro momento foi estudada uma 
cobertura em caixotões de aço. De segui-
da, a espessura da cobertura foi reduzida e 
optou-se por desenhar uma pala em betão 
apoiada numa estrutura em aço

Figura 97 Maqueta Intermédia do Centro 
de Enoturismo.



para estabelecer os limites dos espaços sociais. E, em vez de muros, utilizamos 
vidro para separar o espaço interior do exterior.

Na investigação desenhada as seguintes referências inluenciaram todo o pro-
cesso; Galeria Nacional de Mies Van Der Rohe (1962-1968), Pavilhão Wer-
kraum de Peter Zumthor (2013) e Pavilhão Nórdico de Sverre Fehn (1962). 
Estes projetos representam os outros lugares, ou seja, os lugares das referências. 
Estes projetos têm em comum o desenho das suas coberturas e os aspectos es-
truturais comuns  nos projetos. A libertação em planta de elementos estruturais.

Continuando, junto do lugar de projeto encontramos uma referência exemplar. 
Na região do Minho e Douro Litoral nas entradas principais das Quintas é 
comum a existência das típicas ramadas. Estas estruturas formadas por esteios 
em granito e com uma armação de madeira e/ou arame servem de suporte às 
videiras que se armam nestas estruturas. Nos dias mais quentes as ramadas dão 
sombra e no Outono despem-se das folhas e ica à vista a estrutura e os caules 
das videiras. 

Na Aveleda existe uma ramada junto do portão que dá acesso às vinhas. A 
estrutura da ramada num dos lados apoia-se num muro em granito e do outro 
lado é apoiada em esteios, também de granito. A presença de uns bancos forma-
dos por blocos em pedra dão a este espaço um carácter de repouso e de estar. 
Após entrarmos no portão sentimo-nos convidados a permanecer,ç à sombra, 
na ramada.

Optamos por utilizar o exemplo das ramadas para obtermos uma solução para 
a cobertura do Centro de Enoturismo. Deste modo era nossa intenção dar um 
sentido de clareza na conjugação entre os edifícios preexistentes e a cobertura. 

A memória das ramadas é-nos familiar e remete-nos para as imagens de in-
fância.24 (Zumthor 2006: 07). De todas as ramadas damos lugar a uma que se 
torna muito assídua nas nossas memórias de infância. A ramada existente em 
casa dos meus tios em Marco de Canaveses junto ao Rio Douro. Recordo dois 
corpos unidos por uma ramada. Um dos corpos era a casa de família o outro 
era um anexo convertido em cozinha. Nos lados opostos, atrás existia um muro 
alto em granito e em frente os campos, e ainda mais ao fundo vislumbrava-se 
o Rio Douro. Neste espaço havia uma grande mesa em madeira, pintada de 
preto, com dois bancos corridos de cada lado e sem encosto. E era aqui que se 
misturavam os cheiros de arroz do forno vindos da cozinha e da corrente de ar 
que amenizava o espaço nos Verões quentes. 

Na entrada para a cozinha havia um degrau que nos elevava para a entrada. Lá 
dentro era escuro e havia apenas uma janela com 1 metro de altura por 50 cm de 
largura. Também havia uma lareira e ao lado um forno. E no centro uma mesa 
quadrangular. No Inverno era aqui o lugar das refeições, trocando-se o 

24  As imagens de infância para Peter Zumthor assumem um papel relevante na sua actividade proissional 
como o podemos veriicar na seguinte citação; ‘Quando penso na arquitetura, ocorrem-me imagens. 
Muitas destas imagens estão relacionadas com a minha formação e com o meu trabalho como arquiteto. 
Contêm o conhecimento proissional da arquitetura que pude ganhar no decorrer do tempo. Outras 
imagens têm a ver com a minha infância.’ (Zumthor 2006:07).
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1

Pavilhão Nórdico 
(1962), arquiteto 
Sverre Fehn

Figura 98 Desenho do Autor, Caderno de esquissos, Lápis de Graite, 
210X297 cm, 2014.

É um hábito colecionar imagens de edifícios, pinturas, esculturas, pai-
sagens no caderno de esquissos. Este hábito foi desenvolvido pelos ca-
dernos de esquisso de Projeto III. Neste exemplo a colagem de fotogra-
ias do Pavilhão Nórdico do arquiteto Sverre Fehn antecede o esquisso  
presente na folha do lado direito. 
Neste esquisso estudava a cobertura do Centro de Enoturismo e é clara 
a inluência da solução da cobertura do Pavilhão Nórdico. Estudava o 
desenho dos peris metálicos e a sua expressão em alçado.

2

Loja
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Templo Grego. Re-
presentação da co-
luna, entablamento 
e frontão.
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Pormenor do en-
caixe dos peris na 
viga metálica.
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a.
A cobertura é deinida por uma estrutura em 
aço e esta participa no desenho do espaço. 

h.

a. b. c.

g. i.

b.
Neste desenho combinamos as vigas em 
aço com uma estrutura secundária em ma-
deira. 

c.
O espaço destinado ao AVAC foi uma preo-
cupação nestes estudos.

d.
Foi ponderada a utilização de uma laje co-
laborante na cobertura.No corte também 
se observa o desenho de uma estrutura em 
madeira para a criação de caixotões. Estes 
caixotões têm como objetivo estabelecer 
uma métrica no espaço. Neste caso a cober-
tura funciona como que uma planta.

e.
A métrica da caixilharia é dada pelo desenho 
dos caixotões (2m).

f.
Desenho de uma axonometria da cobertura 
que representa as diversas camadas consti-
tuintes. Primeiro, a laje colaborante e segun-
do a estrutura que desenha os caixotões em 
madeira.

g.
Neste desenho é estudado o modo como a 
cobertura pousa no edifício pré-existente. 
Uma placa de aço pousa sobre lâminas de 
madeira e, por sua vez, estas pousam no gra-
nito da casa.

h,i,j,l,m.
O rigor métrico da cobertura é uma premis-
sa para organizar o espaço interno.
Nos desenhos a representação da planta e 
a organização da mesma é estabelecida pela 
métrica da cobertura em relação aos edifí-
cios pré-existentes.

LUGAR DO PROJETO



d. e. f.

j. l. m.

Figura 101 Peter Zumthor, Werkraum, 2013. 
Os caixotões em madeira deinem um edifício 
de planta livre longitudinal. A madeira pintada 
de preto e o pano de vidro faz com que o inte-
rior dialogue com o exterior.

Figura 100 Bill Toomey, Fábrica de Compo-
nentes Eletrónicos, 1967. 
A estrutura em aço deine a fachada. A clareza 
estrutural contribui para o desenho da fachada 
deste edifício industrial.

OUTROS LUGARES
Referências

Figura 102 Sverre Fehn, Pavilhão Nórdico, 
1962.
O edifício implanta-se num Parque e as suas 
lâminas em betão criam um jogo de transpa-
rências na cobertura.

Figura 99 Mies Van Der Rohe, Galeria Nacio-
nal,1962-1968.
 A cobertura é apoiada em 8 pilares (2 de cada 
lado), libertando a planta de paredes estrutu-
rais. 
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espaço da ramada por este interior, onde as paredes são quase negras por causa 
da felugem do forno. Um outro espaço que nos provocava mistério era uma 
exígua arrecadação, localizada ao fundo da cozinha Esta só se abria na hora das 
sobremesas. A porta de madeira ao abrir soltava um ruído que logo era substi-
tuído pelos cheiros dos doces. 

Após os longos almoços, a grande mesa da ramada despia-se das travessas, pra-
tos, copos e icavam as pessoas a conversar pela tarde dentro. Daqui ouviam-se 
os barulhos os carros a passar lá ao fundo, na estrada, e o barulho dos motores 
das alfaias agrícolas. A luz deste espaço era muito constante durante todo o dia. 
A luz vinda de sul era absorvida pelo lado aberto à paisagem e a luz de norte 
escorria pelo muro em granito. Deste lado a ramada libertava-se do muro e dis-
tanciava-se deste cerca de um metro.

A ramada cose os diversos corpos e dá um carácter de aconchego a este espaço 
sobrante entre dois volumes, um muro e uma vista desafogada sobre os cam-
pos. Este espaço convida as pessoas a comerem sem pressa e de forma confor-
tável.25 (Alecander, Ishikaw, Silverstein 1977:884). A mesa pesada no centro do 
espaço e larga o suiciente para receber toda a família é uma das qualidades para 
que as refeições neste lugar se tornem especiais. Também os dois bancos são 
uma boa escolha. Ao contrário das cadeiras estes bancos de madeira de carva-
lho economizam espaço e conferem-lhe unidade.

À noite, nas refeições tardias, apenas uma luz pendurada na ramada ilumina 
este espaço. A luz não é abundante, mas a luminosidade que irradia do vão da 
cozinha complementa a falta de luz sentida no exterior.26 (Alecander, Ishikaw, 
Silverstein 1977:884).

No caso do projeto para o Centro de Enoturismo, a utilização da ramada como 
uma estrutura de referência fez-nos repescar boas memórias de um espaço 
onde as refeições são momentos de reunião agradáveis. E é esta atmosfera que 
queremos conquistar para o projeto do Centro de Enoturismo, cuja estrutura 
da ramada deine o espaço.

Ainda acerca do desenho de uma estrutura lógica, Mies Van der Rohe refere 
numa entrevista com Christian Norberg Schulz em 1958 que:

‘A estrutura lógica é a base do plano livre(...) Começamos a nos perguntar o que 
temos de construir: um mercado aberto ou um tipo de construção tradicional, em 
seguida, estudamos o tipo tradicionalmente escolhido mediante todos os detalhes 
antes de começar a resolver os detalhes da planta. Se começar por resolver em 
primeiro o plano ou organizar as áreas, você bloqueia toda a construção.’ (Mies 
citado em Fritz Neumeyer 1996: 338).

25  ‘(...) when people eat together, they may actually by together in spirit-or they may be far apart. Some 
rooms invite people to eat leisurely and comfortably and feel together, while others force people to eat 
as quickly as possible so they can go somewhere else to relax.’ (Alecander, Ishikaw, Silverstein 1977:884).

26  ‘Above all, when the table has the same light all over it, and has the same light level on the walls around 
it, the light does nothing to hold people together; the intensity of  feeling is quite likely to dissolve; there 
is little sense that there is any special kind of  gathering. But when there is a soft light, hung low ever the 
table, with dark walls around so that this one point of  lights up people´s faces and is a focal point for 
the whole group, then a meal can become a special thing indeed, a bond, comunion.’ (ibidem 1977:884).

Processo Desenhado:
sobre a Cobertura do Centro de Enoturismo

Figura 104 RCR Arquitectos, Vista exterior 
do Restaurante Les Cols.

Figura 103 RCR Arquitectos, Interior do Res-
taurante Les Cols.
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Figura 105 Desenho de Memória, Ramada da Aveleda, Lápis de Gra-
ite, 210X297 cm, 2014.
Esta Ramada localiza-se junto a uma das entradas para a Quinta da 
Aveleda. 
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Na igura 106, observa-se uma folha do caderno de desenhos. Nele identiica-
mos no canto superior direito um organograma. Podemos identiicar o hall de 
entrada ao Centro, do lado esquerdo a Cafetaria e na casa existente localiza-se 
a Cozinha e a Sala de Provas Premium. Do lado direito do hall encontra-se um 
armário que separa a Sala de Provas dos restantes espaços. 

O espaço da entrada não tem qualquer separação física com a cafetaria, pelo 
contrário, a separação física muito ténue com a Sala de Provas faz-se através 
de um armário e de uma lareira. Acerca do tema das entradas na arquitetura, 
sustentamos a nossa investigação na igura de Le Corbusier. O arquiteto desti-
nou grande atenção às entradas nos seus edifícios. Recuperamos um diálogo de 
Corbusier com os alunos:

   ‘Para o jovem estudante, eu deveria perguntar: Como é que você faz uma porta? 
Que tamanho? Onde a vai colocar?...Eu quero razões para isso. E devo acrescen-
tar: Porque a porta aqui e não noutro lugar? Ah, você parece ter muitas soluções? 
Você está certo, há muitas soluções possíveis e cada um dá uma sensação de ar-
quitectura diferente. Ah, você percebe que a sensação de arquitectura é diferente. 
Ah, você percebe que diferentes soluções são a própria base da arquitectura? 
Dependendo da maneira como você entra numa sala, ou seja, dependendo do 
local da porta na parede da sala, a sensação será diferente. Essa é a arquitetura.’ 
(Corbusier 2010: 86).

Sala de Provas
100 m2

     Cafetaria/ Restaurante
100 m2

     Cozinha
17 m2

Sala 
Premium

26 m2 Hall
 61 m2

Esquema 11 Organograma do Centro de Enoturismo segundo esquema desenhado.
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3

Acesso à Sala 
Polivalente

Figura 106 Desenho do Autor, Estudo da Entrada do Centro 
de Enoturismo, Caneta Bic Preta, 210X295 cm, 2015.

No estudo da Entrada para o Centro de Enoturismo neste exem-
plo, o desenho cruza vários tipos de comunicação: axonometria, 
perspetiva e planta. 

2

Edifício Pré-existente

1

Organograma

1

2

3



Na igura 108 observamos a entrada na Unidade de Habitação de Marselha de 
Le Corbusier. As portas pivotantes em vidro dão luz ao interior e demonstram 
um espaço luído. Interpretamos também nas palavras do arquiteto que a loca-
lização da porta é como que os olhos de um edifício.27  (Samuel 2010:86).

No Centro de Enoturismo o espaço da entrada localiza-se entre os dois edifí-
cios pré-existentes. No entanto, não podemos dizer que a porta resultou de um 
vão na fachada do edifício. Pois a cortina de vidro que circunda grande parte 
da área interior do Centro fez-nos repensar no desenho da entrada e como ela 
seria.

Na verdade, no desenho de um edifício em que todas as partes interiores de-
verão comunicar com o exterior, excepto os edifícios preexistentes, tornou-se 
condição necessária pensar como as cortinas de vidro abrem para o exterior 
e dilatam o espaço interior. Nestes termos o tema interior/exterior suscitou 
especial atenção.  No desenho de uma porta estamos a estabelecer uma ligação 
especial entre o interior e o exterior. Para além do desenho da porta, o modo 
como desenhamos o hall não pode ser descurado.

No exemplo da entrada na Maison do Brésil, Le Corbusier cria uma concavida-
de na entrada através do ritmo de pilares em betão e de painéis de vidro. Este 
anúncio da entrada no edifício torna-se especial. O habitante antes de entrar no 
edifício é colocado num umbral que o proteje da chuva ou do sol. De seguida 
ele entra no edifício. E é sobre este rito de entrada no edifício que nos leva a 
relectir sobre a condição de interior e exterior. Se não existisse uma porta, 
haveria interior?

‘Existe um de-fora e um de-dentro, e eu no meio, isto é talvez o que eu sou, a coisa 
que divide o mundo em dois, de um lado o de-fora, do outro lado o de-dentro, 
pode ser ino como uma lâmina, não sou nem um nem outro, eu sou no meio, eu 
sou o muro, eu tenho duas faces e não tenho profundidade.’ (Beckett 1979, cited 
in Teyssot 2010: 254).

Segundo Samuel Beckett28  o que ica entre dois espaços é como que um muro, 
sem profundidade. Por outras palavras, o que ica “entre”não se poderá con-
siderar um espao mas antes um limite. Este pode ser uma fronteira, ou então 
um limite encerrado. Representando o im de um lugar e o início de outro.29 

(Teyssot 2010:23).

No desenho do Centro de Enoturismo quisemos explorar a dualidade: encer-
rado (surpresa) e aberto (dialogante). Ou seja, os dois edifícios já existentes são 
encerrados. Dois volumes que provocam surpresa pelo seu aspecto opaco. O 
espaço aberto é o que ica entre estes dois volumes e os seus limites são deini-
dos pela sombra da cobertura que pousa nestes dois volumes.
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Figura 107 Le Corbusier, Entrada na Mai-
son du Brésil (1957-59).

Num primeiro momento foi estudada uma 
cobertura em caixotões de aço. De segui-
da, a espessura da cobertura foi reduzida e 
optou-se por desenhar uma pala em betão 
apoiada numa estrutura em aço

Figura 108 Le Corbusier, Entrada na Uni-
té d´Habitation Marseilles  (1952).

27  ‘(...) doors and eyes are almost interchangeable. The building as in the ilms of  Einsenstein, is a prota-
gonist in the drama, entering into a tense and passionate relationship with the reader.’ (Samuel 2010:86).

28  Samuel Beckett (190-1989) foi um escritor inluente do século XX.
29 Em “A intervenção do quotidiano”, de Certeau demonstra que só parecem existir dois tipos de limites: 

a fronteira, que estabelece um domínio legítimo e um espaço encerrado (o da “privacidade”, por exem-
plo); e a ponte que abre o espaço para uma exterioridade alienada.” (Teyssot 2010: 23).
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Figura 109 Desenho do Autor, Estudo da Entrada do Centro 
de Enoturismo, Caneta Bic Preta, 210X295 cm, 2015.

No estudo da Entrada para o Centro de Enoturismo neste exem-
plo, o desenho cruza vários tipos de comunicação: axonometria, 
perspetiva e planta. 



Figura 110 David Hockney, Shirley Goldfarb & Gregory Masurovsky, 1974.

185 Capítulo IV Instância Conceptual



Figura 111  Render Intermédio vista sobre a Sala de Provas.
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Na pintura de David Hockney observamos um espaço escuro e um candeeiro 
que ilumina uma mesa. Este é o lugar ocupado pelo homem taciturno [Fig. 
110]. Do lado oposto uma mulher, de peril, bem iluminada de frente. Este 
espaço provoca-nos estranheza. Não há vidros nem muros a separar esta cena 
privada. Prestamos atenção numa estrutura ina em aço que sustenta uma cor-
tina de um amarelo sujo. 

Esta composição faz-nos recordar a pintura ‘A Flagelação’ (1952) de Piero del-
la Francesca. Em ambos os ambientes não existem limites físicos, os espaços 
luem livremente e dão um carácter de estruturas leves, claras. A continuidade 
espacial sugerida pelo mosaico representado no chão da obra “A Flagelação” 
intensiica esta ideia de continuidade. Espaço uno.

4.7.1 A Sombra

Reparamos numa diferença substancial entre ambos os exemplos. Numa obra 
a cobertura é representada e noutra não, mas percebemos pelo valor lumínico 
das cores que no quadro de Hockney, provavelmente existe uma cobertura 
onde se encontra o homem taciturno.

Numa das primeiras fotomontagens para o Centro de Enoturismo [Fig. 111] 
não foi representada a caixilharia. Exploramos a ideia de um espaço contínuo e 
que logo nos fez repescar o exemplo das pinturas acima citadas. O limite isico 
da pintura de David Hockney é uma cortina amarelada. O vidro foi substituído 
pelo tecido. 

Continuando, ao pensarmos como entraríamos no espaço da pintura de David 
Hockney e na de Piero della Francesca, julgamos que esse não seria um proble-
ma. O que nos interessa é o carácter de aconchego e a diferenciação de intensi-
dades lumínicas no espaço. Tal como numa copa de uma árvore a luminosidade 
é distinta. Em certos pontos existe raios de luz a iluminar esses espaços, nou-
tros a sombra persiste. Existe uma certa ideia de poética de como se vive nestes 
espaços. Tal como nos sentamos debaixo de uma árvore. Não nos preocupa 
como entrar naquela sombra, o que nos interessa é apenas usufruir da sombra 
da árvore e nada mais. Depois seguimos a nossa caminhada e não nos sentimos 
presos nestes espaços. Sentamo-nos onde queremos, aconchegamo-nos à som-
bra e vamos embora, e não pensamos muito no formato das folhas das árvores, 
na textura do caule ou outro qualquer elemento. Isso é secundário.

Fazemos um ponto de situação; partimos do jardim da Aveleda, chegamos ao 
umbral e agora estamos à sombra. O tema da luz/sombra é agora o ponto a 
debater.

Após acedermos ao edifício, a luz do Centro de Enoturismo parece ser toda 
homogénea. No que não queremos uma luz demasiado intensa, nem demasia-
do fraca. Preocupou-nos a implantação do edifício no sentido nascente-poen-
te. Por isto, a cobertura alta e larga o suiciente faz com que a luz mais intensa 
perca força ao entrar no edifício. Outro aspeto é; a localização das copas das 
frondosas árvores localizadas a poente iltram a luz que incidirá no edifício.
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Figura 112 Piero dela Francesca,  A  Fla-
gelação (19455-1460).



 Instância Operativa

‘Comprovaremos uma única alternativa entre muitas, mediante a redução de incertezas secundárias até che-
gar à solução inal que se lança ao mundo na última etapa. É o único aspeto que parece prestar-se a uma 
explicação racional. Saber proceder pode ser também resistir ao desgaste, talvez ao fracasso. É verdade que 
começamos muitos edifícios que a inconstância nos nos permitiu terminar.

 Mas os métodos não são todos processos de desenho. O processo completo é tudo o que uma pessoa faz e 
o que os outros fazem.

Alves Costa 1982: 116

’



‘Também a natureza deverá viver a sua vida própria. Temos de ter todo o cuidado 
em não a perturbar com a cor das nossas casas e com a decoração do interior. 
Contudo, devíamos tentar levar a natureza, as casas e os seres humanos a uma 
unidade mais elevada. Se se observar a natureza através das paredes de vidro da 
Casa Farnsworth, esta ganha um signiicado mais profundo do que se vista a partir 
do exterior. Desse modo, diz-se mais sobre a natureza- torna-se parte de um todo 
mais vasto.’ (Mies cited in Zimmerman 2010: 63).

A entrada principal na Quinta da Aveleda faz-se por uma Alameda de árvores 
sumptuosas. As árvores periladas de cada lado, cujas copas se entrelaçam no 
eixo do caminho dão-nos um sentido de interioridade. Estamos dentro destas 
sombras que nos encaminham em direção à Eira, lá ao fundo. 

Adicionamos ao sentido de interioridade desta Alameda o desejo de conti-
nuidade. A repetição dos troncos de árvores, distando entre si cerca de sete 
metros, parecem ininterruptos. A esta Alameda ligam-se outros caminhos, mais 
estreitos e tortuosos. As arcadas em vidro sugerem-nos semelhanças com as 
Alamedas de árvores. Formam espaços contínuos. Claros. Um outro exemplo, 
as arcadas dos claustros são igualmente estruturas em que não se percebem os 
limites do interior e do exterior:

‘A verdade não tem janelas. A verdade nunca observa para fora o universo.’ (Ben-
jamin cited in Teyssot 2010: 239).

Na airmação de Benjamin Franklin é clara a noção da existência de um espaço 
único. Despreocupado entre um interior e um exterior, entre umbrais e espaços 
de medeio. O sentido uno que encontramos na natureza revelam-nos a inte-
gridade de um espaço. A sua verdade.30 (Benjamin cited in Teyssot 2010:239).

30 ‘(...) o que se encontra na casa sem janelas é a verdade.’ (Benjamin cited in Teyssot 2010: 239).

Viver Dentro de Um Jardim

4.8



Figura 118  Peter Zumthor a observar a maqueta do Pavilhão Werkraum. Figura 119  Peter Zumthor, Planta do pavilhão Werkraum 
Bregenzerwald, 2013.

Figura 116  Mies Van Der Rohe a observar a maqueta da Casa Farnsworth. Figura 117  Mies Van Der Rohe, Planta da Casa Farnsworth, 1951.

Figura 115  Mies Van Der Rohe, Planta da Casa 50X50, 1952.Figura 114  Mies Van Der Rohe, Maqueta da Casa 50X50, 1952.
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As pinturas de David Hockney e de Piero Della Francesca apresentadas no 
subcapítulo anterior, monstram-nos  o essencial [Figuras 110 e 112, respeti-
vamente].  Apenas as paredes, as colunas são representadas.O vidro, as portas 
pelo contrário, não existem.

‘Viver num jardim, em intimidade com a natureza, experimentar totalmente o 
encanto de cada estação sem renunciar ao conforto de um interior moderno: esta 
nova versão de paraíso terreno é o privilégio das casas que têm grandes janelas.’ 
(Jean Baudrillard 1968: 45).

4.8.1 Natureza Originária

No capítulo 2.3 expusemos o início do projeto para as Termas de Vahls de 
Peter Zumthor. Neste caso de estudo, percebemos que o arquiteto primeiro 
começou por responder às perguntas do lugar, formulando conceito e só de-
pois vieram as imagens:

‘Sem recorrer primeiro a imagens predeinidas, adaptando-as posteriormente ao 
programa, procuramos antes responder a questões fundamentais relacionadas 
com o lugar, com a tarefa arquitetónica e com os materiais- montanha, pedra, 
água- que, à partida, não tinham a qualidade de imagens.’ (Zumthor 2009: 31).

Para Zumthor, o princípio de um projeto foca as coisas concretas do lugar ‘(…) 
como montanha, pedra, água, na perspectiva de uma tarefa arquitetónica, en-
globa a possibilidade de captar algo da natureza originária e civilizacionalmente 
ingénua(…)’ Zumthor fala-nos de a verdade residir nas próprias coisas. Torna-
-se portanto necessário, antes de partirmos para os outros lugares,os lugares 
das referências, ancorarmos o nosso trabalho na percepção das coisas mais 
básicas e verdadeiras do lugar.

Nas primeiras visitas à Quinta da Aveleda, foi sempre recorrente o nosso dese-
jo por desenhar os jardins. Embrenhamo-nos nos caminhos estreitos, em terra, 
e desenhamos aquilo que vimos. Neste exercício, o jardim conferia uma certa 
ideia de interioridade. As copas largas dos sobreiros formavam quase como 
uma cobertura e transmitiam-nos essa ideia de interior. Por sua vez, a luz que 
nos chegava, era iltrada pelas ramagens. Não havendo luz a mais, nem luz a 
menos. Interessou-nos desde o início explorar a ideia de o jardim quase que 
criar uma construção.
É sabido que para o arquiteto Barragan, a atenção prestada aos jardins na sua 
obra é recorrente. Para nós, o maior feito das suas obras reside no facto de não 
se saber a fronteira entre a arquitetura e a natureza. Após o deslumbramento 
pelos Jardins da Aveleda e da relação que os mesmos desenvolviam com o 
ediicado, exploramos o signiicado dos jardins, e assim encontramos no dis-
curso de Barragan, aquando da recepção do prémio Pritzker, uma referência 
para o entendimento desta natureza projetada pelo Homem. No discurso de 
Barragan, são abordados os principais aspetos que resumem a sua obra arqui-
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ADEGA VELHA
o edifício da adega velha faz 
parte do percurso que os turistas 
fazem ao complexo da quinta. 
Este edifício contém em repouso 
as aguardentes da Aveleda.

EIRA DA AVELEDA
o novo centro de enoturismo explora a tensão com o 
ediicado já existente. a recuperação de dois edifícios 
e a colocação de uma cobertura que liga os dois volu-
mes desenha o centro de enoturismo. a revitalização de 
um espaço sem utilização atribui a este espaço novas 
valências para uso turístico e de promoção do vinho da 
Aveleda.

PARQUE DA AVELEDA
é no Parque da Aveleda que se 
localiza a janela manuelina (mo-
numento nacional), o lago, os 
jardins e é neste que se realiza 
o trajeto turístico.

Figura 120  Axonometria da Proposta Final.
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tetónica, são eles: Religião e Mito, Beleza, Silêncio, Solidão, Serenidade, Alegria, 
Morte e Jardins. No qual, o tema dos jardins é amplamente debatido. Do seu 
discurso tomamos um exemplo:

‘Num belo jardim, a majestade da natureza está sempre presente, mas a natureza 
reduzida a proporções humanas(…)’ (Barragan 1980).

O autor relete sobre uma certa ideia de escala do jardim, como que uma natu-
reza à escala do homem. Na Aveleda os Jardins estão em permanente contacto 
com os edifício em granito. Após entrar no portão principal, em ferro, percor-
remos uma Alameda  ladeada por árvores de grande porte; ao chegarmos à 
Eira abre-se uma clareira. Aqui podemos observar as construções pré-existen-
tes e a sua relação com o jardim. 

Jean Baudrillard relata no livro ‘O Sistema dos Objetos’ como é viver num 
jardim, airmando que; ‘Viver num jardim, em intimidade com a natureza, é 
experimentar totalmente o encanto de cada estação sem renunciar ao conforto 
de um interior moderno.’ (Baudrillard 1969 :45). Nesta citação de Baudrillard, 
tomamos como exemplo a casa Farnsworth de Mies Van der Rohe, em que o 
material- vidro, permite esta intimidade entre a natureza e o interior. Baudril-
lard dedica algum destaque ao vidro e atribui-lhe as ‘(…) possibilidades de co-
municação acelerada entre o interior e o exterior’ (Baudrillard 1969: 46). Nestes 
termos as casas de vidro apelidadas pelo autor, no qual, serve de exemplo a 
casa Farnshorth são:

‘(…) modernas casas de vidro que não estão abertas ao exterior. São o mundo exte-
rior, a natureza, a paisagem dos que, pelo contrário, e graças ao vidro e à abstrac-
ção do vidro, se transluzem na intimidade, no domínio privado e jogam livremente a 
título de elemntos de ambiente. O mundo inteiro reintegrado no universo domés-
tico como espectáculo.’ (Baudrillard 1968: 46).
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Vista do interior da Sala de Provas
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As esculturas de Richard Serra revelam-nos integridade e equilíbrio. Como 
exemplo a escultura ‘One Ton Prop’ (1969) é reveladora desse carácter. Quatro 
placas de aço em tensão entre si, equilibram-se através da gravidade e criam um 
interior e exterior. Nesta escultura não existem juntas entre as placas, apenas a 
força que é exercida entre elas lhes confere equilíbrio. Um equilíbrio em tensão.

Peter Zumthor considera as esculturas de Richard Serra homogéneas e inte-
grais, comparando-as às obras de tradições culturais mais antigas.31 (Zumthor 
2009:13). A leitura das esculturas de Serra é direta. Conseguimos ler uma com-
posição una e não nos perdermos em pormenores. A peça escultórica vive do 
seu material, peso e forma. 

As Antas são igualmente um exemplo de integridade e equilíbrio. São formas 
compostas por pedras toscas. As pedras são cruas, não são trabalhadas, apenas 
a dimensão e o seu peso interessam. Estas estruturas sugerem-nos a verdade 
das formas. Do mais elementar criaram-se composições em tensão. Nas Antas 
como na escultura de Serra a gravidade tornou-se importante.

Ambas as composições sugerem-nos um outro tema: Leveza. A leveza depen-
de do equilíbrio exercido pelas forças que agem entre si. Por exemplo, nas An-
tas levantaram-se quatro blocos de granito, na vertical, e um outro pousa sobre 
estes quatro últimos blocos fazendo com que este último crie tensão entre 
todos. Ítalo Calvino fala-nos da “leveza” do seguinte modo:

‘A leveza para mim está associada à precisão e à determinação, nunca ao que é vago 
e aleatório.’ (Calvino 2002: 28).

Da Junção dos Materiais

4.9

31   ‘Os objetos de aço de Richard Serra, por exemplo, parecem tão homogéneos e integrais como as obras 
de tradições esculturais mais antigas de pedra ou madeira.’ (Zumthor 2009: 13).
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Figura 121  Richard Serra, One Ton Prop (House of Cards), 1969.

Figura 122  Serra ao centro no Museu de Arte, RISD, Providence, 1969.



Nas palavras de Calvino percebemos que a leveza provem da lógica. Se uma 
das placas de Richard Serra fosse deslocada o suiciente para provocar de-
siquilíbrio, todas as placas cairiam e não teriam sustentação. Deste modo a 
leveza não é abstrata, provém da lógica de organizar os materiais e equilibrá-los 
devidamente para que a gravidade atuem neles e lhes dê estabilidade. Calvino 
para nos falar do tema da “leveza” investiga sobre a literatura de Cavalcanti e 
Dante. Inclusive, Ítalo Calvino cita Paul Valéry para conquistar o verdadeiro 
signiicado da leveza:

‘É preciso ser leve como o pássaro e não como a pluma.’ (Valéry cited in Calvino 
2002: 28).

No delongar da história da arquitectura existe uma certa ideia de os arquitetos 
tentarem por os edifícios a lutuar. Esta ideia é defendida por Eduardo Souto 
de Moura na sua apresentação intitulada de “A actualidade do Barroco” (2015)1. 

A capela de S. Pedro (1928) da autoria do arquiteto Paulo Mendes da Rocha 
são dois projetos cuja leveza se sente. No primeiro exemplo, o entablamento 
alto da cobertura apoia-se num bloco central, libertando a fachada de apoios 
estruturais. É como que um pássaro que pousou, em equilíbrio.

No subcapítulo 4.4 (Implantação) um dos elementos construtivos que aborda-
mos foi o espigueiro. Esta estrutura convoca-nos a pensar nela no domínio da 
leveza. Os desenhos sobre o espaço da Eira eram maioritariamente sobre esta 
peça que nos interessou o modo como é construído e a sua linguagem clara 
e funcional. Mas para sentirmos a sua leveza é necessário também sentirmos 
o seu peso. Ou seja, a leveza não provém da pluma, provém de um conjunto 
de penas estruturadas e que formam as asas. Nestes termos o peso sentido do 
entablamente da capela de S. Pedro é necessário para que se sinta a leveza do 
conjunto.

No projeto do Centro de Enoturismo apoiamo-nos na estrutura do espigueiro. 
No que a cobertura com um entablamento alto e pesado o suiciente pousa, em 
equilíbrio ,nos dois volumes existentes:

‘Cada nova obra intervém numa certa situação histórica. Para a qualidade desta 
intervenção é crucial que se consiga equipar o novo com características que en-
trem numa relação de tensão signiicativa com o existente.’  (Zumthor 2009: 17). 

Nestes termos o Centro de Enoturismo cria uma relação direta com o desenho 
do espigueiro. O novo estimula a ver o existente de um modo distinto, sem o 
perturbar adicionamos um estrutura de apoio às funções turísticas da Aveleda.
As esculturas de Richard Serra quando em contacto com o espaço criam uma 
nova leitura do território. Esta ideia está presente na arquitetura.
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Figura 123 Desenho do Autor, Desenho do Centro de Enoturismo na fase intermédia.

Figura 124 Nuno Brandão Costa, E-Learning Center Universidade do Porto, 2006.  
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Lista de Desenhos Anatómicos:

1. Planta de Localização

2. Planta de Implantação

3. Planta do Piso 1

4. Planta do Piso Subterrâneo

5. a. Alçado Sul

6. b. Alçado Sul

7. c. Alçado Este

8. d. Alçado Oeste

9. Corte Construtivo

10. Estudo da Caixilharia
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177.8

177.6

182.7

186.9

192.7

188.0
182.1

175.8
178.2

200.0

171.5

178.0

182.1

191.9

197.1

202.1

202.2

201.2

197.5
196.6

182.6

165.8

173.1

172.1

187.8

179.8

180.3

188.2

195.3

162.2

163.31 ENTRADA PRINCIPAL

CENTRO DE ENOTURISMO2

ADEGA VELHA3

CASA DE FAMÍLIA4

EDIFÍCIO DE ESCRITÓRIOS5

ÁREA INDÚSTRIAL6

ENTRADA SECUNDÁRIA7

RECEPÇÃO8

PARQUE DE ESTACIONAMENTO9

CAIS DE CARGAS E DESCARGAS10

CUBAS EM INOX11

PARQUE DA AVELEDA12

TORRE DAS CABRAS13

ACESSO ÀS VINHAS14

MURO 15

LEGENDAGEM:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
ESCALA 1:1000
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B B

C

C D

D

A A

   ACESSO À LOJA

     ACESSO PRINCIPAL

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1:200



PLANTA DO PISO 1
ESCALA 1:10012.40 12.40 12.4012.40

61.50

12.40 12.4012.4012.4012.40

restaurante e cafetaria
100m2

copa
6m2 i.sanitárias

arrumos

17m2
cozinha sala provas premium

26m2

átrio
61m2

sala de provas
100m2

loja
30m2

arrumos

pátio exterior

pátio de luz para a 
sala polivalente
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1
0

.4
0

1
0

.4
0
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2.40 5.90 5.90 5.90 5.00

5
.0

0
1

.4
0

8
.7

9

5.005.905.905.902.40

26.00

8
.8

0
1

.4
0

5
.0

0

PLANTA DO PISO SUBTERRÂNEO
ESCALA 1:100

sala polivalente
131 m2

área técnica
25 m2

arrumos
25 m2

arrumos de apoio
à sala polivalente
25 m2

vestiários m.
10 m2

vestiários f.
10 m2

i. sanitárias m.
13 m2

i. sanitáris f.
13 m2



AA. ALÇADO SUL
ESCALA 1:200
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0 m

2 m

4 m

6m



BB. ALÇADO SUL
ESCALA 1:200
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0 m

2 m

4 m

6m



CC. ALÇADO ESTE
ESCALA 1:200
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0 m

2 m

4 m

6m



DD. ALÇADO OESTE
ESCALA 1:200
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0 m

2 m

4 m

6m



CORTE CONSTRUTIVO
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 0.2 1m 

Avac



BARRA CHATA DE FERRO, 40X10 mm

BITE EM CANTONEIRA DE FERRO, 30X30X3 mm

VEDAÇÃO EM SILICONE TRANSPARENTE

PARAFUSO DE INOX DE EMBUTIR

2 ESPELHOS DE 6mm COM PELÍCULA ANTI-DEFLAGRANTE,
ENCOSTADOS SEM CAIXA DE AR

CANTONEIRA DE FERRO, 80X80X7 mm

BARRA CHATA DE FERRO, 60X8 mm

PARAFUSO DE INOX DE EMBUTIR

Planta cota 186.00 ESC 1:20

Alçado da caixilharia ESC 1:20

Pormenor da Caixilharia em Planta ESC 1:2 Corte da Caixilharia ESC 1:2

Axonometria da Caixilharia
2.00 m 2.00 m 2.00 m

CENTRO DE ENOTURISMO QUINTA DA AVELEDA
Pedro Leal FAUP 20 ABRIL. 2015 Prof. Carlos Prata

ESTUDO DA CAIXILHARIA
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Conclusão





O desenho é considerado como um modo de comunicar o projeto, como o 

esclarece Fernando Távora ( 2013: C2_1). O modo de comunicar pelo desenho 
é também defendido por Philip Cabau (2012: 40), Álvaro Siza (2009: 137), Le 
Corbusier (cited in Cabau 2012: 60) ou Viollet Le Duc (cited in Cabau 2012: 50). 
Por sua vez, no  amplo conhecimento existente sobre o desenho podemos air-
mar que esta ferramenta é introduzida na prática da arquitetura em meados do 

século XV, como o investiga Marta Oliveira (Oliveira 2014:100). 

O desenho inserido na prática da arquitetura inuagurou uma nova instância de 

projeto. Por outras palavras, a antecipação da obra arquitetónica transigura a 
disciplinariedade da arquitetura, antecipando a visualização da obra arquitetóni-
ca.(Oliveira 2014: 100). O mestre substitui o estaleiro pelo atelier onde ensaia os 
modelos, porém na contemporaneidade o arquiteto trabalha, por vezes, muito 
distante da morada do projeto. É pertinente perceber que as ferramentas de 
pensar e planear o projeto substituiram/afastaram gradualmente a presença do 
arquiteto do estaleiro no decurso da história.

Ainda sobre as qualidades doo desenho, este é considerado como uma ferra-

menta que assiste o projeto e, para além de participar no processodo projeto, 

são desenvolvidas qualidades visuais. O desenho confronta-nos com a realidade 

visível como um modo de conhecer. 

John Berger no texto Modes de Ver (1996) ensaia as múltiplas possibilidades de 
apreender o mundo visível e tudo aquilo que nos rodeia. E centra-nos numa 
perspectiva de sujeito observado e observador. No campo da arquitectura, a 
partir da segunda metade do século XIX, inicia-se um debate teórico sobre as 
qualidades do desenho como uma ferramenta visual. Este debate centra-se no 
trabalho de investigação de Viollet-Le-Duc (1814-1879), John Ruskin (1819-
1900) e Le Corbusier (1887-1965). Neste último autor, destacamos o texto Pre-
cisões sobre  um estado presente da arquitectura e urbanismo em que o desenho é ixado 
como um modo de apreender o mundo visível para o conhecer e consequen-

temente aplicar este mesmo conhecimento na prática da arquitetura. Também 
em Álvaro Siza esta ideia é igualmente veriicável no seu trabalho como autor 
de projeto, como se comprova na obra Álvaro Siza: Esquissos do Douro (1997).

Porém, no estudo das práticas do projeto o desenho participa e ixa a acção 
projetual. Projetar assume-se como uma acção para manipular o lugar. (Moura 

2007:28). Neste entendimento, para além do amplo estudo já existente sobre a 
ferramenta visual que acompanha o processo do projeto, tornou-se necessário    

na presente investigação que agora se conclui, centrar o estudo do desenho na 

ação do projeto. E, por sua vez, averiguamos as diversas categorias do desenho 
e as experiências por si suscitadas na ação do projeto de arquitetura. 
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*

As Instâncias de Desenho

Desenhar é um meio de ação e constitui um método de trabalho em arquitetu-

ra. No exercício do projeto o desenho participa, acompanha, trilha o caminho, 
consome energia e por im, se resultar, teremos o projeto inal que se lança ao 
mundo.

O projeto constitui uma ação, e pelo desenho esta mesma ação se deine e 
marca. Posto isto, o desenho é uma esponja que absorve os primeiros sinais de 
projeto até aos últimos desenhos a explicar um pormenor ao carpinteiro. Nesta 
dissertação observamos apenas uma parte da ação de projeto. Pois não chega-

mos aos desenhos de execução e, por sua vez, aos pormenores explicados em 
obra aos construtores. Contudo, no processo investigado observamos alguns 
temas de projeto em que o desenho com facilidade os exprime. Esta investiga-

ção possibilitou-nos conceber as seguintes considerações inais:

Num primeiro momento, na Instância Perceptiva, os desenhos são maioriati-

ramente à vista. São construções do real e fragmentos do território que apre-

endem e encaminham o projeto. E por im, acabam por compor uma síntese 
do terreno de ação. Estes desenhos não são abstratos e ocupam-se das formas 
(Moura 2007:26), das atmosferas, proporções e enquadramentos.

Partimos para a Quinta da Aveleda  com a intenção de descobrir este lugar, 
entretanto as ideias surgem e veriicamos no terreno se estas mesmas ideias 
poderão participar no projeto, ou, pelo contrário, são erradas. Estes primeiros 
desenhos dão lugar às maquetas do teritório. Percebemos a geograia, a escala e 
dominamos o território. Após percorrermos o terreno pelo desenho chegamos 
à mesa de trabalho e os modelos de cartão ajudam-nos a conquistar o que que-

remos conhecer em detalhe. As relações entre o ediicado, os eniamentos, as 
cércias e os volumes representados em cartão branco são algumas das coisas a 
descobrir. Os primeiros desenhos de máquinas a surgir são plantas do terreno.

Por sua vez, os desenhos transformam-se em borboletas, desenhos infantis 
sem destino e incertos. (Rodrigues 2000: 99). Rabiscos frágeis desaiam as fo-

lhas brancas que se transformam em palcos de batalha. Desenhos deformados, 
sublinhados, recalcados e justapostos. Tudo cabe na folha de papel. Por vezes, 
rasga-se a folha e percebemos que ainda não chegamos à solução mais justa e 
devemos continuar a procura. Chegamos à Instância Conceptual. 

Nesta segunda instância os desenhos de análise do terreno são substituídos 
pelos desenhos conceptuais, equiparados a composições francamente infantis 

(cited in Briones 2006: 669). O projeto está em aberto e a comprovação de di-
ferentes soluções torna-se fundamental, para depois se optar e escolher pela 

solução mais correta (Zumthor 2009:13). Opta-se pela parede em L ou por um 
volume. Estudam-se a composição, o sítio e o programa.
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Torna-se relevante não descurar ainda nesta segunda fase os desenhos de má-

quinas. Parece-nos pois ser inegável o valor atingido por esta categoria de dese-

nhos nas instâncias de desenho. Salientamos também os valores contraditórios 
que esta ferramenta atinge por entre alguns autores, por exemplo a investigado-

ra Gabriela Goldschmidt (2011:18) encara o desenho de máquinas como modo 
de reduzir a imaginação no processo do projeto. Na entrevista realizada por nós 
ao arquiteto Sérgio Fernandez, o autor atenta para o bom uso do desenho de 
máquinas. Nesta perspetiva o desenho de máquinas poderá fazer correr riscos 

nos métodos de projeto, caso seja má utilizado, pois as soluções intermédias e 

em aberto rapidamente são soluções fechadas e últimas. Nestas circunstâncias 
a plasticidade dos desenhos e o seu papel em desvendar múltiplas formas de 

modo quase instantâneo é congruente com os valores que se pretendem atingir 

nesta segunda instância. No entanto, o desenho de máquinas tende a encurtar 

temporalmente a Instância intermédia lançando a ação do projeto para uma 

última instância prematuramente. 

Por último, na Instância Operativa a categoria de desenhos que se evidencia 

são os desenhos anatómicos. (Zumthor 2006: 18). As veriicações concretas e a 
tentativa por transmitir eicazmente o que se projetou toma como principal 
objetivo a comunicação do projeto. Nesta perspetiva o desenho é sempre um 
modo de comunicar, quando se realiza um desenho comunica-se sempre, sem 

excepções. O desenho comunica para aquele que o realiza ou, pelo contrário, 
aquele que realiza o registo visual toma como objetivo a comunicação de uma 
ideia sua a outrem. 

*

Uma Questão de Método

O que há de mais útil e distinguível nos desenhos à mão levantada é a possibili-
dade de se traduzirem em depósitos de pensamentos. O desenho é a marca de 
autoria, revela o traço privado de quem o realiza e torna-se difícil esconder as 

marcas pessoais que se vão revelando em acordo com a intensidade dos traços 

que invadem as folhas de papel. O estudo do processo de um projeto em arqui-

tetura não é frequente, apenas o resultado inal se evidencia. É certo que a obra 
inal, uma concepção matérica  que reside no mundo, sobrepõem-se à ação que 
ica no papel. Porém, ao se revelar a ação, também se revelam os dados fun-

damentais do método de projeto que foram abordados no decurso do projeto.

O que interessa nos desenhos, para além destes serem marcas pessoais de um 

percurso, são os temas que se foram impondo. A multidão de pensamentos 

imanente no percurso do projeto encontra no desenho a possibilidade de os 
combinar. Para o arquiteto Nuno Brandão o método implica processo (Bran-

dão 2006: 60), o desenho inscreve no projeto um meio de ação e por este meio 

se deve organizar, estruturar e combinar. Esta ideia assume-se na Prova de Ap-

tidão Pedagógica do arquiteto Alves Costa (Costa 1982: 116). Porém importa 
salientar ainda que no projeto para além do desenho, participam outros sujeitos 

que igualmente conduzem e guiam a ação. 

Interpretar o desenho como um método de realização de um projeto pressu-

põe reconhecer quais os temas que se revelam no decurso da tríade temporal 

deinida pelas instâncias de desenho. Num primeiro momento os desenhos de 
análise estabelecem o debate com o mundo onde se atua e, na qual, se concebe 
o lugar intelectual. Por sua vez os desenhos de análise procuram ixar a im-

plantação no território e o programa na planta. O desenho gera, discursa uma 
aproximação às primeiras soluções hesitantes e em aberto. 

Posto o que até aqui se concluiu, as investigações do desenho em arquitetura 

são sempre ensaios de métodos. São modos de justiicar a utilização do de-

senho no projeto. Contudo, ao se falar de desenho dever-se-á atentar para a 
construção de uma armação metodológica que nos revele um método. Ensaiar 
as possibilidades do desenho em arquitetura é testar os diálogos operativos que 
o desenho introduz na ação projetual.

A verdade é que defendendo nós dissertar sobre o desenho acompanhado por 
um método, em que o próprio Álvaro Siza airma que o desenho é um método 
de aproximação ao projeto; entendemos também que não existe um só método 
de aproximação mas vários, talvez até estejamos perante uma constelação de 
métodos que têm sempre temas distintos. Pois o método não é uma regra, mas 

sim um conjunto claro de temas que propiciam a estruturação de um percurso 

como o airma Alves Costa, ‘queremos integrar imaginação com racionalidade.’ 

(Costa 1882: 116).

*

Constelação de Pensamentos

Nas antigas categorias do Renascimento o esquisso era apelidado de Pensamento.  
O pensamento que se extrai da mente e mora nas folhas, cadernos de pro-

cesso, e inclusive, nas maquetas de estudo. Desenhar é pensar. E traduzem-se 
pensamentos por via da mão para o mundo exterior. Em Frederico Zuccari o 
desenho interno e o desenho externo pressupõe um diálogo entre a mente, a 
ideia e aquilo que se representa. Neste processo reside o nascimento primário 

do desenho.

Interessa nos desenhos o que se lhes depositou, os sinais que estes marcam. 

Na exposição dos dados no capítulo IV, foram reveladas folhas de processo 
em surgem a acompanhar os registos visuais as colagens de referências. Nesta 

perspetiva estamos diante da energia do processo. Porventura, as referências 

marcam os outros lugares a que Zumthor sente desejo em alcançar para, deste 

modo, estabelecer o diálogo com o mundo. (Zumthor 2009: 41). O desenho 
será sempre uma tradução de pensamentos e a revelação pessoal do seu autor. 

Em suma, o desenho é o raciocínio do projeto e um método de aproximação. 
Chegamos ao ponto em que desenhar e projetar signiicam o mesmo. 
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A entrevista ao arquiteto Paulo Mendes da Rocha não foi realizada a tempo de 
ser incluída na presente dissertação. Porém o arquiteto deixou-nos uma mensa-
gem que aqui transcrevemos:

‘Querido Pedro Leal,
O meu silêncio só revela meu espanto.
‘DESENHO DE UM ROMANCE’ é muito belo enquanto título, abertura, 
para um discurso.
Se meu trabalho pode ser incluído aí, comentado nesse contexto, eu é que ico 
na expectativa para ver o que, quem sabe, consegui dizer, enquanto algum dese-
nho no romance d’um projeto.
Não consigo responder, escrever, a suas maravilhosas, intrigantes indagações 
atempadamente. Seria um verdadeiro tratado de arquitetura.
Posso, com enorme prazer, conversar consigo.
Por outro lado, todo projeto é um discurso e você o leitor. Agora, é você quem 
deve escrever.
Abraços, do Paulo’ 

1- O ato de comunicar é intrínseco a diversas actividades, uma das quais é a 
arquitectura. Neste campo a comunicação visual prevalece em função da co-
municação textual. Porém nem sempre foi assim,por exemplo na Idade Média 
comunicava-se sobretudo pela palavra. 
Nos desenhos do arquitecto Paulo Mendes da Rocha podemos observar mui-
tas anotações escritas. Por exemplo, num desenho para o Museu da Escultura 
podemos ler a seguinte airmação: “ O museu da escultura e da ecologia será 
visto como um jardim, com uma sombra, e um teatro ao ar livre, rebaixado no 
recinto…” 
Neste desenho não se percebe o que surgiu primeiro, se foi o texto ou o 

desenho.De que modo a palavra complementa o desenho?

Anexo 01

Perguntas da Entrevista não realizada a Paulo Mendes da Rocha
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2- Vitrúvio no  tratado De Architectura (século I a.C.) descreveu a basílica de 
Fano, a única obra da sua autoria a ser mencionada no Tratado. A descrição da 
Basílica foi apenas textual, não havendo recurso a desenhos. Mais tarde, muitos 
foram aqueles que tentaram interpretar a basílica e em igual número as inter-
pretações desenhadas.Neste caso a palavra não foi eicaz. Quando o desenho 
começa a ser utilizado o arquitecto começa a antecipar a obra. 
Como o desenho surgiu no seu aprendizado? Recorda-se como o dese-

nho começou a ser encarado como importante no seu trabalho?

3- Num dos desenhos do projeto do Pavilhão do Brasil no topo da folha existe 
apenas uma linha a representar a topograia e o desenho de uma peça escultóri-
ca. No desenho seguinte uma placa pousa num dos lados no terreno e do outro 
lado equilibra-se num objecto escultórico. Os próximos desenhos complexii-
cam a ideia. E no inal da folha existe uma descrição “natureza e construção/ 
tectônica telúrica e Mecânica.” 
Este desenho representa o nascimento da ideia para o Pavilhão do Bra-

sil, ou foi realizado para clariicar uma ideia já existente? Ou ainda para 
comunicar a ideia do projeto a outra pessoa?

4- Podemos airmar que no decurso de um projeto existem várias fases. Pri-
meiro a fase do reconhecimento do território e do lugar, depois as primeiras 
ideias do projeto e depois a construção. Por isso também existem vários tipos 
de desenhos de projeto, os desenhos à vista, os desenhos embrionários com as 
primeiras ideias e os desenhos técnicos.
Como o desenho evolui no decurso de um projeto seu? Há momentos em 
que desenha mais?
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5- Le Corbusier em 1956 airma: “O Desenho Também é um Jogo”. Os jogos 
representam ritos de iniciação e de passagem. Esta airmação faz-nos estabele-
cer um paralelo com a ideia que Alvaro Aalto tinha dos primeiros desenhos de 
um projecto apelidando-os de “composições francamente infantis”. 
Qual o valor que os desenhos exercem no processo dos seus projetos? 

6- Actualmente existem os desenhos a computador, os “desenhos de máqui-
nas” como o arquitecto Álvaro Siza os apelida.
Como vê a utilização destas novas ferramentas no projeto de arquitectu-

ra?

7- O arquiteto Eduardo Souto de Moura airmou numa conferência: “ Os arqui-
tetos têm por missão pôr os edifícios a lutuar.” e refere que quem levou mais 
à frente esta ideia é o arquiteto Paulo Mendes da Rocha. Isto fez-nos recordar 
a airmação de Paul Valéry: “É preciso ser leve como o pássaro e não como a 
pluma”. 
Por exemplo, na capela de S. Pedro a cobertura é um entablamento alto 

e pesado e em vez de colunas à face, um só apoio no centro sustenta o 

edifício, como o caule de uma árvore e liberta a fachada de elementos 
estruturais. 

Como encara o tema do leve e do pesado na sua obra? Considera este 

tema importante na compreensão do seu trabalho?
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01.
Edifício Werkraum Bregenzerwald,
Peter Zumthor.

02.
Vista do Interior do Centro de Enoturismo 
e colagem da casa Galvez de Barragan e da 
pintura de Rothko.

03.
Estudo da estrutura da cobertura para o 
Centro de Enoturismo da Aveleda.

04.
Perspetiva do Centro de Enoturismo .

08.
Estudos para a cobertura II.

09.
Estudos para a cobertura III.

10.
Estudos para a cobertura IV.

11.
Estudos para a cobertura V.

16.
Estudos para a cobertura IX.

17.
Estudos para a cobertura X.

18.
Estudos para a cobertura XI.

19.
Estudos para a cobertura XII.

24.
Perspetivas da Sala Polivalente

25.
Perspetivas do acesso pelo exterior à
Sala Polivalente.

26.
Perspetivas dos acessos  à Sala Polivalente.

27.
Planta do Centro de Enoturismo da 
Aveleda.



05.
Entrada no Centro de Enoturismo.

06.
Perspetiva do Interior do Centro de Eno-
turismo e planta da entrada.

07.
Estudos para a Cobertura I.

12.
Estudos para a cobertura VI.

13.
Estudos para a cobertura VII e perspetiva 
do Centro de Enoturismo da Aveleda.

14.
Estudos para a cobertura VI.

15.
Estudos para a cobertura VIII e pers-
pectiva.

20.
Relação entre o edifício pré-existente e o 
Centro de Enoturismo da Aveleda.

21.
Relação entre o edifício pré-existente e o 
Centro de Enoturismo da Aveleda.

22.
Estudos para a cobertura XIII.

23.
Plantas e perspetivas do volume pré-exis-
tente.

28.
Perspetiva da Sala Polivalente.

29.
Perspetivas do Hall de Entrada.

30.
Alçado do Centro de Enoturismo da 
Aveleda.



31.
Jardins da Aveleda, janela manuelina.

32.

Casa de família e vista sobre o vale do Rio 
Sousa.

33.
Casa de família.

37.
Casa de Família.

38.
Entrada na Quinta, Alameda de Árvores.

39.
Estudo de Implantação.

40.
Estudo de Implantação.

44.
Estudo de Implantação.

45.
Estudo de Implantação.

46.
Primeiro Terreno.

51.
Muro em granito.

52.
Pormenor de um Portão.

53.
Espaço da Eira da Aveleda.

54.
Zona Industrial.
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34.
Estruturas de apoio aos animais do Parque 
da Aveleda.

41.
Estudo da Forma.

42.
Estudo do Programa.

43.
Estudo da Forma.

47.
Pormenores da Eira.

48.
Antiga Porta da Aveleda.

49.
Cubas industriais.

50.
Portões da Aveleda.

35.
Motivos arquitetónicos dos Jardins da 
Aveleda.

36.
Ediicado envolvente ao terreno do Centro 
de Enoturismo da Aveleda.

55.
Pormenor de Entrada.

56.
Beirais.

57.
Pormenor de Cobertura.

58.
Pormenor de uma das Torres.
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Maquetas
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Maqueta de Implantação ESC 1:1000
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Maqueta de Estudo ESC 1:20
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Maqueta de Estudo ESC 1:20
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Maqueta de Estudo ESC 1:200
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245                                      Anexos 05: Renders

Render de Estudo do Centro de Enoturismo
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247                                      Anexos 05: Renders

Render de Estudo do Centro de Enoturismo, vista sobre a sala do Restaurante
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Render de Estudo, vista sobre a Sala de Provas com a possibilidade de ser um espaço expositivo.
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Render de Estudo, vista sobre o restaurante.




