
 
 
 
 
Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto 

em Arquitectura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(um projecto) 

desenho | investigação | experiência 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientador: Professor Doutor Manuel Mendes   
Orientando: Joana Maria Fernandes Coutinho 
 
 
 
 
 

Porto 
 

2015 
 



!2!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A presente dissertação não segue o Novo Acordo Ortográfico.



! 3!

AGRADECIMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Agradeço, em primeiro lugar, ao Professor Doutor Manuel Mendes pela simultânea 

liberdade e orientação deste trabalho, e por reforçar o meu gosto pelas leituras sobre 

arquitectura e sobre todas as matérias transversais com que esta se cruza. Agradeço-lhe o 

empenho, as conversas estimulantes e disponibilidade para ouvir as minhas inquietações, 

medos e anseios, bem como todos os conselhos que me concedeu. 

 Em segundo lugar, agradeço a Arvo Pärt, John Cage e Max Richter. 

 Em terceiro, aos meus amigos. Ao David Monteiro, pela incansável paciência e pelas 

profícuas discussões de projecto, pela disponibilidade constante e apoio incondicional. À 

Daniela Gordillo pelo companheirismo ininterrupto dos momentos de aporia e entusiasmo 

desmedido e por ter sido o pilar mais estável desta casa, ao João Prancha pela constante 

presença e companhia, à Joana Soares, Cátia Lopes e Nuno Marques pelo eterno incentivo, 

compreensão e por me desafiarem sempre a cumprir.  

 Ao Tiago Ascensão, Cátia Lopes e Tiago Ferreirinho por terem sido a equipa que me 

ajudou a levar avante a experiência do levantamento.  

 Agradeço ainda ao Sid e ao Sousa, novamente ao David, à Daniela, ao Prancha, Soares, 

à Cátia e ao Nuno, por tornarem a minha família maior.  

 À minha mãe por tornar todo o meu percurso possível. À minha mãe e ao meu irmão 

porque o maior exemplo de coragem e esforço mora com eles. Ao meu pai por me ter 

incentivado sempre a querer saber mais e por acreditar sempre que sou capaz.  

 Resta-me um especial agradecimento aos meus primos Anabela e Paulo, por terem 

tornado esta tese possível. O terreno do projecto pertence-lhes e a adega é para eles e para os 

seus filhos, meus primos, Amélia, Francisco e Manuel — que me deu o desenho mais bonito 

que esta dissertação tem —, a quem agradeço o interesse, confiança, espírito de infância e 

rebeldia da adolescência com que sempre me apoiaram. Agradeço-lhes por serem os melhores 

primos do mundo.  



!4!

 



! 5!

 

RESUMO  

 

Presente a existência de um cliente concreto, com um pedido concreto, o objecto 

deste trabalho é o projecto de uma adega de dimensões familiares, na Serra da Oura, em 

Vidago, Chaves. 

A partir da tríada investigar — reconhecer, observar —, escrever — construir, 

desenhar, escrever —, projectar — interpretar, transportar, desenhar —,  o objectivo é a 

procura de um método de trabalho, que se baseie num “des-domínio” e “des-aprendizagem” 

que permita o desenvolvimento de competências intelectuais através do engajamento físico e 

sensorial com o lugar, com o espaço e com o fragmento, que antecede a fase do projecto.  

 Numa primeira fase movimenta-se a relação harmónica entre teoria e prática; numa 

segunda, desenvolve-se a estrutura de pensamento, que dá lugar à apresentação de contexto e 

envolvente do projecto encomendado e, finalmente. estuda-se o cliente, e apresenta-se o 

processo da proposta em potência. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 Considering the existence of a real cliente which has a real request, the object of this 

thesis is the project of a small wine house, in Serra da Oura, Vidago, Chaves.  

 From the triad investigate — to recognize, to observe —, write — to build, to draw, 

to write —, design — to interpret, to transport, to draw —, the purpose is to look for a work 

method, based on dis-mastering and un-learning that allows one to develop intellectual skills 

through physical and sensory engagement with the place, space and fragment, that comes 

before the designing process.  

 On the first hand, we drive the harmonic relationship between theory and practice, on 

the second hand, we develop our thinking process, that leads to the presentation of the context 

and the surroundings of the requested project and finally we analyze the cliente and expose 

the process of the project under development.  
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O ensaio não é a exposição de um saber dominado, mas o des-domínio de quem procura 

encontrar o que não sabia. 

Pedro Eiras 
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NOTA PRELIMINAR 

 

 

 Esta dissertação organiza o corpo do texto principal nas páginas pares e uma série de 

citações nas páginas ímpares. As citações das páginas ímpares completam o corpo de texto e 

lidas autonomamente demonstram o processo que justifica a organização e desenvolvimento 

do raciocínio expresso nos textos. Esta separação é feita para que as citações não interfiram 

com a leitura linear do texto, mas possam, ao mesmo tempo, apoiar a leitura.  

 

A leitura seguida das citações ou do texto permitem duas narrativas autónomas 

possíveis e complementares.  
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INTRODUÇÃO 

 

Um avanço hesitante: eis um método; avançar, não em linha recta mas numa 

espécie de linha exaltada, que se entusiasma, que vai atrás de uma certa 

intensidade sentida; avanço que não tem trajecto presentido; trajecto que 

constantemente é posto em causa; quem avança hesita porque não quer saber 

para onde vai — se o soubesse já — para que caminharia ele? Que pode 

ainda descobrir quem conhece já o destino? 

Gonçalo M. Tavares 

 

 No primeiro ano do Mestrado Integrado, um primo disse-me: “o teu primeiro projecto 

será a minha adega”. O eco desta memória permaneceu e revelou-se interessante desenvolvê-

lo em contexto de dissertação. 

 A exposição que agora começamos inverte, aparentemente, o sentido de qualquer 

investigação. Parte de um fim: o projecto de uma adega para a Serra d’Oura, no concelho de 

Chaves. Desconhecemos o caminho a percorrer, mas sabemos que estamos, pela primeira vez, 

perante um projecto em contexto e fim reais.  

 Partindo do pressuposto enunciado no excerto supracitado da obra de Gonçalo M. 

Tavares, Atlas do Corpo e da Imaginação, pretende-se com esta dissertação procurar, 

desenvolver, e quem sabe, encontrar um método de trabalho, que se baseie no “des-domínio” 

e “des-aprendizagem”, na intuição e na sempre procura da mão esquerda. Por essa razão, 

iniciamos a reflexão depois de abandonarmos a noção de referência como ponto de partida 

para o projecto. Como será guardar no quarto da memória esquecida o aprendizado que tem 

por base a procura de exemplos concretos?  

 A expressão memória esquecida parece encerrar em si uma contradição. No entanto, 

ela surge como as memórias de infância em idade póstuma, quando, por exemplo, em 

conversa nos contam um evento que julgávamos não recordar, mas que nos surge 

espontaneamente com o contexto que nos é dado. A palavra inglesa recollection aparenta 

demonstrar, de algum modo, o que tentamos explicar. Recollection, que significa recordação, 

evoca uma ideia de colecção que antecedida do prefixo –re que significa de novo, pode 

insinuar uma ideia de revisita de algo que já se coleccionou, neste caso, na memória.  

 Este é o principal enunciado desta dissertação que procurará identificar 

intuitivamente quais são as premissas pessoais que ditam o valor da arquitectura e 

desenvolver competências intelectuais que permitam o engajamento físico e sensorial com o 

lugar, com o espaço e com o fragmento, que antecede a fase do projecto. 
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 Portanto,  numa primeira fase equaciona-se a  relação entre teoria e prática, tendo por 

base as coordenadas “investigação, projecto, escrita”, sugeridas pelo professor José Miguel 

Rodrigues no ciclo de conferências Prática(s) de Arquitectura Projecto | Investigação | 

Escrita. Partindo do princípio que esta deve ser uma  relação de cooperação e contaminação 

ede uma pela outra e vice-versa, procuraremos encontrar pontos de diálogo que provem a 

necessidade de inclusão das duas vertentes da disciplina numa só. Poderá a História 

providenciar matéria de reflexão que nos ajude a compreender a importância da relação entre 

consciência colectiva e prática arquitectónica?  

 Por esta razão, segue-se um capítulo teórico dedicado à relação entre território e 

arquitectura com o sujeito senciente. Agitam-se as motivações e posições do arquitecto 

enquanto projectista da humanização do lugar para abrigo do homem, propondo pensá-la a 

partir da primeira motivação do homem para construir.  

 Perguntarmo-nos sempre: Onde estamos? Qual é o nosso lugar neste mundo? O que 

levou outros a fazerem desta e não de outra forma? Qual o seu motivo? Qual a sua intenção? 

Qual a sua necessidade? 

 E partimos para o projecto.  

 Numa terceira fase, apresentamos o contexto e envolvente do projecto encomendado, 

e procuramos transpor para este o aprendizado da escola. A partir daqui, estuda-se o cliente e 

problematiza-se o lugar, no sentido de entender a envolvente, a topografia; identificar 

assentamentos, reconhecer a flora, as condições e orientações, as texturas e os materiais, para 

depois pensarmos o corpo da e na arquitectura. Entretanto, atentamos ao programa através do 

reconhecimento dos espaços que exige uma adega. 

 Procuramos reconhecer a ordem natural do lugar e do programa, para depois 

compreender e entretanto intervir. O passo seguinte procura, através do desenho e da reflexão, 

processar as informações recolhidas, com o objectivo de permitir intuir de forma prática e 

racional o projecto. Por este motivo, é exposto o processo de desenvolvimento do projecto, 

desde o lançamento dos primeiros esboços até ao projecto que se desenvolve para além desta 

dissertação.  

 O remate é feito quando saltamos os limites da forma para pensarmos questões que 

relacionam material, ambiência e atmosfera, na busca de um interface constante entre lugar – 

programa – espaço - construção – lugar. Neste momento, procura-se ao mesmo tempo fazer 

funcionar os princípios que vão sendo elencados ao longo da dissertação, procurando, em 

contexto de projecto, tornar causas e consequências mais evidentes. 

 Tentaremos não violar a sua atmosfera, pois o intuito será sempre o de completar a 

paisagem. 



! 15!

 Informamos, ainda, que esta dissertação se faz acompanhar de bibliografia que sai do 

campo imediato da arquitectura e das questões programáticas. Da bibliografia que escolta 

todo o este trabalho, emergem temas e autores, que vão da arquitectura à poesia, passando 

pela filosofia, pela literatura, pela música, etc... Estes manifestam-se de modo espontâneo e 

denunciam um método de reflexão que convoca o cruzamento de referências para conseguir 

provocar uma espécie de campo semântico, como um grande atlas de ideias que concorre para 

clarificar o entendimento.  

 Por esta razão, o texto que se apresenta usa o impessoal, a primeira pessoa do plural e 

a primeira do singular, derivado da recorrência a experiências pessoais, que por analogia 

contribuem para a formulação de exemplos que evidenciem o que queremos dizer.  
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2 Por lo menos desde Michel Foucault sabemos que las cosas no son más que el cruce de sus 

relaciones, y que el conocimiento al que podemos acceder dependerá, en todo caso, de nuestra 

habilidad por detectar el máximo número de flujos relacionados que se entrecrucen en un 

evento. 
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BREVES NOTAS SOBRE COMEÇOS 

 

 

Claro está, nada há aqui a ver com a validade “objetiva” destes juízos; eles 

não têm  nenhum “sentido objetivo”, têm apenas verdade “subjetiva”. 

Edmund Husserl 

 

 À semelhança do período de estágio a que são sujeitos os vinhos, revela-se — 

também  — necessário tempo para maturar e envelhecer as ideias. É hora, porém, de, no caos 

das incertezas, colocarmo-nos num ponto1 onde (re)começar o caminho. O caminho não é a 

distância mais curta entre dois pontos, mas um atlas estelar de extensão infinita e 

preferivelmente desorganizado, que desenhamos ao longo de um percurso onde estrelas são 

estações contra as quais embatemos para que sejamos direcionados noutra direção, até 

chocarmos com outra estação que nos altera de novo o rumo, e depois noutra, e outra e assim 

sucessivamente.2  

 Este possível vaivém ordena um percurso associado a uma cronologia que nos 

permite, como no conto dos irmãos Grimm3, encontrar o caminho de regresso a casa, onde 

recolhemos, e estagiamos antes de partimos de novo. O entendimento é silencioso. Com 

efeito, atesta-se a importância de entender que em cada um destes regressos e em cada uma 

destas partidas quase se contradiz a noção de cronologia, uma vez que, embora possamos 

regressar a ela, podemos também abandoná-la. E a noção de contradição 4  irá, muito 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 “Ponto s.m. (sXIII cf. FichIVPM) 1 pequeno sinal ou marca <os p. Indicavam caminhos no mapa do 
In Houaiss, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Lisboa, Temas e Debates, 2003. 
 
2 de Solà-Morales, Ignasi. Inscripciones, Barcelona, Gustavo Gilli, 2003, p.257. 
 
3 Referência ao momento em que no conto do século XIX “Hansel e Gretel”, os irmãos, a partir do 
momento em que entram na floresta vão deixando migalhas de pão pelo caminho de forma a 
encontrarem o caminho de regresso a casa. 
 
4 “As contradições nascem na esfera da legalidade da forma puramente predicativa.” 
 
In Husserl, Edmund. A ideia da fenomenologia, Lisboa, Edições 70, 1989, p.40. 
 
 “Contradigo, como nunca se contradisse e, não obstante, sou o contrário de um espírito negador.” 
 
In Nietzsche, Friedrich. Ecce Homo, Lisboa, Edições 70, 2010, p. 132. 
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provavelmente, acompanhar-nos ao longo de todo o ensaio. E a ensaio bem podemos chamar 

projecto, que, tal como o primeiro, reconhece na procura a sua constante condição por devir.   

 

 El pensamiento crítico debe centrarse en el significado doble del 

término introducido por Aristóteles “anagnósis” que quiere decir tanto 

“descubrimiento” como “reconocimiento”. Los descubrimientos son 

reencontros; dan a conocer aquello que está delante y sin embargo oculto, 

como en el olvido. No extraña que la palabra griega “aletheia” que significa 

verdade pueda también traducirse como “lo inolvidado”. Esa verdad, en 

contra de lo que pudiera parecer, no es una noticia, no es un hecho 

consumible y vertiginoso, no es una novedad. Es un regresso.5 

 

 No decurso da viagem encontraremos certamente situações mais ou menos familiares. 

Perante estas situações em que nos sentiremos confortáveis ou deslocados, enfrentaremos 

sempre e novamente o café quente do pequeno-almoço à nossa espera, ou o desconhecido, a 

outra perspectiva, da dúvida e da incerteza. Mas, “el límite entre lo conocido y lo desconocido 

es totalmente atractivo”6 e é este desconforto que nos causa estranheza, o mesmo que nos leva 

ao espanto, à descoberta e à procura de uma semelhança a algo que nos seja familiar e nos 

ajude a compreender 7 — como ao dito café quente do pequeno-almoço, por exemplo. Perante 

o que nos é estrangeiro, reagimos de acordo com o que já assimilámos dentro de nós. Estamos 

em crer que quando criamos, mesmo quando queremos criar8 algo novo, o processo poderá 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
5 Santa-Maria, Luis Martinez. Intersecciones, Madrid, Rueda, 2004.  
 
6 Mena, Beltran. “Por qué se viaja?”, El lugar de la Arquitectura, Santiago, Ediciones ARQ, 2002.  
 
7 «como diz energicamente Giacometti, “o que me interessa em todas as pinturas é a semelhança, isto é, 
o que para mim é a semelhança: o que me faz descobrir um pouco o mundo exterior”». 
 
In Merleau-Ponty, Maurice. O olhor e o espírito, São Paulo, Cosac Naify, 2004, p. 18. 
 
8 Ao verbo criar atribui-se o significado de “dar existência a”. Não se interpreta “criar” com o sentido 
de inventar algo inédito, ou como o mesmo dicionário explicita, “tirar do nada”. Aliás, a etimologia do 
verbo criar –– do latim creo, as, avi, credtum, credre –– significa produzir, fazer brotar, fazer 
aumentar, fazer crescer, criar. Esta sequência de significados parece demonstrar a necessidade de uma 
ou mais acções que antecedem o resultado criativo.  
 
Definição de acordo com: Houaiss, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Lisboa, 
Temas e Debates, 2003. 
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muito bem ser explicado pelo termo grego anagnósis — elucidado por Santa-Maria na 

passagem supra-citada.  

 Anagnósis, querendo ao mesmo tempo dizer descoberta e reconhecimento, fala-nos 

— parece-me — de algo que se aproxima de tudo isto, de qualquer coisa idêntica ao que 

chamamos intuição9, também ela uma reacção tanto ao que nos é conhecido, como ao que nos 

é estrangeiro. Portanto, esta caminhada e estes (re)encontros funcionam — e não será 

inocente a comparação — como as primeiras leituras: 

 

A maior parte da tua leitura é intuitiva, não a provocas nem dominas. Mas podes 

deixar o teu corpo disponível para intuir. Esquece o corpo de tal maneira que ele seja 

facilmente despertado pelo atrito do poema. Prepara o imprevisível.10 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
9 O substantivo intuição lê-se das seguintes formas: 1 faculdade de perceber, discernir ou pressentir 
coisas, independentemente de raciocínio ou análise <a sua i. dizia-lhe para partir>, 2 FIL forma de 
conhecimento directa, clara e imediata, capaz de investigar objectos pertencentes ao âmbito 
intelectual, a uma dimensãoo metafísica ou à realidade concreta.  
 
Definição de acordo com: Houaiss, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Lisboa, 
Temas e Debates, 2003. 
 
10 Eiras, Pedro. “Como se escreve um ensaio”, Constelações. Ensaios Comparatistas, Porto, Edições 
Afrontamento, 2013, p. 242. 
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INVESTIGAÇÃO, PROJECTO, COMUNICAÇÃO | PRINCÍPIOS DE UMA ÉTICA 

 

 

 Por una parte, una teoría es siempre local, relativa a un 

campo reducido y puede tener su aplicación en otro ámbito más o 

menos lejano […] La práctica es un conjunto de conexiones entre un 

punto teórico y otro, y la teoría es el engarce entre una práctica y 

otra. Ninguna teoría puede desarrollarse sin encontrarse ante una 

especie de muro que sólo la práctica puede penetrar. 

Gilles Deleuze 

 

 

 Investigação, Projecto, Comunicação 11  são a tríade que consideramos poderem 

movimentar uma relação harmónica entre teoria e prática da arquitectura. Tanto o ensaio 

Correspondências de José Miguel Rodrigues como o texto práticas teóricas, práticas 

históricas, práticas arquitectónicas, de Ignasi Solà-Morales visam, além discutir estas 

relações, entender a sua conexão com o papel da história. Neste texto a história não será 

menosprezada, até porque na sequência natural do processo de trabalho ela nos invoca e 

envolve e é com ela que procuramos fazer a cama. A história, a que já está escrita, é em si um 

recolhimento, recolhimento esse a que recorremos quando procuramos compreender –– voltar  

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Esta é a ordem alternativa proposta por José Miguel Rodrigues à tríade “Projecto, Investigação, 
Escrita”, subtítulo do ciclo de conferências “Prática(s) de Arquitectura”, realizado na Faculdade de 
Arquitectura da Universidade do Porto, no qual participou. Não pretendendo questionar as directrizes 
“Projecto, Investigação, Escrita”, José Miguel Rodrigues propõe, à luz do texto práticas teóricas, 
práticas históricas, práticas arquitectónicas, publicado originalmente na revista Zodiac, 21, Dezembro 
1999, págs. 46-59, o seguinte: 
“Como é evidente, não se pretende pôr em causa a formulação escolhida para o ciclo de lições que 
motiva este ensaio – Prática(s) da Arquitectura – projecto | investigação | escrita – já que a opção por 
estas palavras, implicando consigo escolhas, traduz necessariamente o que se pretende analisar e até, 
não devemos temê-lo, o que queremos discutir. Proporei no entanto, para iniciar e ajudar ao 
esclarecimento desta questão, percorrer outra tríade – talvez não totalmente alternativa a esta – que 
Ignasi de Solà-Morales, possivelmente em contexto não muito distinto, colocou no centro da nossa 
atenção.” - Rodrigues, José Miguel. Correspondências, 29/02/2002. 
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 13 Em suma, teoria da arquitectura que, como o desenho, seja, não subsidiária, mas 

 concomitante. Uma teoria da arquitectura que, também por isso, possua uma 

 dimensão práctica – justamente como o desenho – que se exprime no momento da 

 investigação;  seja na investigação com vista ao projecto, seja na investigação com 

 vista ao conhecimento. E, nessa medida, uma teoria da arquitectura que herda os 

 mesmos problemas, dilemas, contradições e opções do próprio projecto de 

 arquitectura. 

 

 14 Curiosamente, também, este processo em três passos – se equacionado a partir da 

 nossa área disciplinar – coloca o projecto em igualdade de circunstâncias com a 

 investigação, na medida em que o projecto se constitui como o segundo passo da 

 sequência investigação - interpretação- comunicação. E, neste sentido, projecto e 

 investigação são ambos passos de um processo prático com duas vertentes – uma 

 mais  ligada à acção,  outra mais ligada ao conhecimento – que, no final, se 

 manifestam através  de uma ideia de Arquitectura, tão presente em projectos, 

 como em obras construídas, como em textos de arquitectura, como, no limite, no 

 pensamento arquitectónico de um autor. 

 

 15 Uma boa arquitectura deve hospedar o homem, deixando-o presenciar e habitar, e 

 não tentar persuadir. 

 

 17 La sentencia de Gaston Bachelard, todo lo espacio habitado contiene en esencia la 

 noción  de casa. 
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ao (re)conhecido com vista ao conhecimento. José Miguel Rodrigues faz, em 

Correspondências, a defesa do arquitecto teórico-prático. Embora não se leia no termo a 

palavra historiador, o autor justifica-o advogando que na teoria da arquitetura inclui a 

História feita e escrita por arquitectos12. É de certo modo, neste território que queremos 

pousar os pés13. 

 O método proposto pelo autor apresenta-se faseado em três momentos: o primeiro, 

que concerne a investigação e que remete para momentos de observação e reconhecimento do 

problema; o segundo, do projeto, que deve interpretar e transpor para si a investigação prévia; 

e finalmente a comunicação, o momento de projetar e construir, escrever e publicar14. 

 Da mesma opinião que José Miguel Rodrigues, defendemos que uma prática 

dissociada da teoria ou uma teoria dissociada da prática não pode existir. A aleatoriedade que 

subjaz um projeto irreflectido ou um pensamento ensimesmado só pode ser qualificado de 

irresponsável ética, civil, profissional e politicamente. Erguem-se como exemplos duma 

desresponsabilização perversa dos princípios basilares da arquitetura15. No discurso de 

aceitação da Medalla de Oro de la Arquitectura Española, 2008, Juan Navarro Baldeweg 

descreveu a arquitetura como “un arte del cuerpo”16. De algum modo, este ser a arte do corpo 

relaciona-se com a questão do habitar17. 

  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 “Do meu ponto de vista, a teoria da arquitectura (na qual incluo a História feita e escrita por 
arquitectos – e que Solà-Morales reputa como instrumental), não só é uma especificidade nossa – dos 
arquitectos que aprenderam a projectar (um pouco como os pedreiros de Loos que aprenderam Latim), 
como constitui a possibilidade – talvez, admito, não o único caminho, mas para mim o único que se me 
afigura como possível e alcançável ‒ de trabalhar nesse apertadíssimo interstício entre a teoria e a 
prática, no qual a História da Arquitectura por e para Arquitectos também se inscreve”. 
 
In Rodrigues, José Miguel. Correspondências, 29/02/2002 
 
13 Ibidem. 
 
14 Ibidem. 
 
15 Zumthor, Peter. Pensar a Arquitectura, Barcelona, Gustavo Gilli, 2009. 
 
16 Baldeweg, Juan Navarro. “Discurso en la concesión de la Medalla de Oro de la Arquitectura 
Española 2008”, citado em: Santa-Maria, Luis Martinez. El libro de los cuartos, Madrid, Edición 
Ricardo S. Lampreave, 2011, p. 159. 
 
17 García-Posada, Ángel Martínez. Sueños y Polvo: Cuentos de tiempo sobre arte y arquitectura, 
Madrid, Edición Ricardo S. Lampreave, 2009, p.49. 
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18 A relação do homem para com os lugares e através dos lugares para com os espaços baseia-

se no habitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 The house provides us with space that fits our experience, a form that fits our perception 

and a size that we can comprehend. But seen as a whole the house has an artificial completion 

of our natural environment, serving our full existence.!
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 Na sequência de Baldeweg e seguindo a lógica da frase de Bachelard, interpretamos 

que habitar poderá pressupor ter serventia de um espaço. E se qualquer espaço habitado 

contém em essência a noção de casa, então a sua serventia primeira será em relação ao corpo 

que o habita18.  

 O espaço habitado é sempre servente, portanto a arquitectura é servente do corpo. E 

vejamos, se resgatarmos a etimologia do verbo “habitar” - do latim habito, -as, are - pode 

significar “permanecer” 19 , o que implica demorar-se num determinado espaço. Vêm 

evidenciá-lo, por extensão, em Português, as duas palavras homógrafas “hábito” (costume) e 

“hábito” (veste religiosa). Daqui podemos retirar além do carácter de permanência, o sentido 

de uma acção que se repete continuamente, um hábito. Além do latim podemos, por exemplo, 

evocar o vocábulo inglês “inhabit”, ou habitar “por dentro”.  

 E, voltando ao latim, ir ainda mais longe: o verbo habito tem a mesma raiz do verbo 

habeo, que dá origem, em Português, ao verbo “haver” cujo significado é “ter” ou “possuir”. 

Não anuncia a própria etimologia da palavra a função primordial da arquitectura, a de criar 

um espaço habitável20? 

 Se assim é, essa deveria ser a primeira ligação entre a teoria e a prática, baseadas na 

experiência da história.  No entanto, não é simples nem linear a comunhão desta relação que 

se quer interpares. A condição parece epocal. É sempre difícil entender se é a distância 

temporal que nos falta para entendermos a história, ou se a velocidade vertiginosa em que 

vivemos nunca nos dará um interregno que nos permita parar para a tentar compreender.  

 Desde a Revolução Industrial que a cultura da maquinofactura e da produção em 

massa nos tem vindo a aliciar e a atormentar. Aparentemente a velocidade dos transportes e a 

rapidez da produção podem ser causas de aceleração do tempo e do seu desrespeito. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 «E continuo com Heidegger: “A relação do homem para com os lugares e através dos lugares para 
com os espaços baseia-se no habitar”». 
 
In Zumthor, Peter. Pensar a Arquitectura, Barcelona, Gustavo Gilli, 2009. 
 
19 “No seu ensaio “Construir Habitar Pensar”, diz Martin Heidegger: “A permanência ao lado das 
coisas é o traço essencial do ser humano”, afirmação que entendo no sentido de que nós nunca nos 
encontramos num espaço abstracto, mas sempre no mundo real, mesmo quando pensamos. E continuo 
com Heidegger: “A relação do homem para com os lugares e através dos lugares para com os espaços 
baseia-se no habitar”.  
 
In Zumthor, Peter. Pensar a Arquitectura, Barcelona, Gustavo Gilli, 2009. 
 
20 Laan, Dom H. Van der. Architectonic Spaces: Fifteen lessons on the disposition of the human 
habitat, Leiden, E. J. Brill, 1983, p.60. 
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 21 The incredible acceleration of speed during the last century has collapsed time into 

the flat screen of the present. 

 

 

 

 

 

 

 23 La energía inicial de cualquier arquitectura no es otra que la necesaria para producir 

la cicatriz inicial en la cantera. (…) La arquitectura se construye transformando la naturaleza, 

excavando canteras, desplazando terrenos, alterando edificios, toda construcción lleva 

implícita cierta idea de demolición, no hay arquitectura sin destrucción.  
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  Rejeita-se a longevidade. Supera-se a longevidade. Age-se numa ténue linha onde a 

ambição e o medo se confundem porque a noção de continuum, associada ao tempo, é 

substituída pela de simultaneidade21. 

  Arriscamo-nos a reconhecer nestes tempos-ao-mesmo-tempo, um sentimento de 

insegurança, sem que o termo tenha que ser lido necessariamente de modo pejorativo — “a 

velocidade de quem não quer cair” é “tão diferente dessa velocidade de quem quer 

avançar”22. Se existe hesitação, ela existe porque algo é posto em causa - um conceito, uma 

ideia. Habitar um conceito para o incorporar ou rejeitar. E à custa desta velocidade, deste 

fervilhar constante, desta vontade incessante de futuro, reconhecemos que se quebraram 

preconceitos, regimes, se apontaram dedos a dogmas. Estes avanços, estas subversões, são 

também elas resultado de uma colaboração intrínseca entre a teoria e a prática23.  

 Lemos esta passagem como a versão provocatória do que enuncia Peter Zumthor, de 

modo mais pacífico: 

Cada nova obra intervém numa certa situação histórica. Para a qualidade 

desta intervenção é crucial que se consiga equipar o novo com características 

que entrem numa relação de tensão significativa com o existente. Para o novo 

poder encontrar o seu lugar, precisa primeiro de nos estimular para ver 

existente de uma nova maneira.   

Lança-se uma pedra na água. A areia agita-se e volta a assentar. O distúrbio 

foi necessário. A pedra encontrou o seu lugar. Mas o lago já não é o mesmo. 

(…) O nosso sentimento e compreensão estão, no entanto, enraizados no 

passado. É por isso que o significado que criamos com o edifício deve 

respeitar a memória.24 

 

 No caso da arquitectura, o ponto nevrálgico de viragem parece coexistir com o 

modernismo. É um ponto de viragem muito difícil de localizar de forma exacta. O seu início  
 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Pallasmaa, Juhani. The Eyes of the skin. Architecture and the Senses, John Wiley, New York, 2005, 
p. 52. 
 
22 M. Tavares, Gonçalo. Aprender a rezar na Era da Técnica, Alfragide, Editorial Caminho, 2007, p. 
231. 
 
23 García-Posada, Ángel Martínez. Sueños y Polvo: Cuentos de tiempo sobre arte y arquitectura, 
Madrid, Edición Ricardo S. Lampreave, 2009, p.79. 
 
24 Zumthor, Peter. Pensar a Arquitectura, Barcelona, Gustavo Gilli, 2009. 
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26 Uno de los mayores problemas de nuestros días es el de tener que afrontar la aceleración 

incontrolable del tiempo, un proceso que se inició con la industrialización del siglo XIX, esta 

elimina, mientras se espera el futuro, lo que viene, incesantemente las cosas. Todos los 

movimientos vanguardistas se basaban, de hecho, sobre la contínua destrucción del trabajo 

precedente para poder así continuar con lo nuevo. Implícito en esto, está el asesinato del 

futuro. La ansiedad respecto del futuro representa una secularización del libro del 

Apocalipsis: las cosas tienen significado sólo en relación a la escatología de su objetivo final. 

(…) Tal destrucción del presente contribuye al nihilismo de nuestros tiempos. 
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localizar-se-á no tempo das vanguardas artísticas so século XX e funciona, de certo modo 

como ela, partindo de uma posição provocatória em relação à até então estabelecida. À 

semelhança do que acontece às outras artes — com o aparecimento de contra-correntes em 

relação ao Acade-mismo — é com o modernismo que “desaparece a tratadística, quer dizer, 

qualquer tentativa de organizar ordenadamente o conjunto de princípios e conhecimentos 

onde fundamentar a prática da arquitectura”25 e começa a fragmentação26.  

 Podemos, no entanto, aceitar que à semelhança do que acontece com a relação entre a 

teoria, a prática e a história da arquitectura, também em relação à aceleração do tempo é 

necessário procurar uma relação harmónica com a história, contornando, de certo modo, esta 

visão tão pessimista de Manfredo Tafuri.  

 Adolf Loos morreu dois anos antes de Tafuri nascer. Terá feito parte do modernismo 

embrionário, dessa espécie de vanguarda naïf, onde esteve implícita a génese de “Uno de los 

mayores problemas de nuestros días”27. Ainda assim, em 1913, Loos descreve o que aparenta 

poder ser um princípio possível da relação entre a aceleração incontrolável do tempo e 

história: 

 

Don’t be afraid of being called unmodern. Changes in the old methods of 

construction are only allowed if they can claim to bring improvement, 

otherwise stick with the old ways. Because the truth even if hundreds of years 

old, has more inner connection than falsehood which walks beside us.28 

 

 Talvez tenhamos que nos obrigar a parar e a reflectir. Hoje, as palavras de Loos são já 

centenárias e cem anos são já um período considerável para análise com vista a uma 

aproximação às consequências e resultados das vanguardas no pensamento contemporâneo. E, 

sobre isso, 90 anos depois de Loos, Solà-Morales afirma essas consequências, aceitando, 

parece-nos, a sua naturalidade29. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 de Solà-Morales, Ignasi. Inscripciones, Barcelona, Gustavo Gilli, 2003, p. 257. 
 
26 Tafuri, Manfredo. “El viaje y el testamento”, El lugar de la Arquitectura, Santiago, Ediciones ARQ, 
2002, p.138. 
 
27 Idem. 
 
28 Loos, Adolf. 1913, como citado em: Ryan W. Kennihan. Practice Philosophy, Ryan W. Kennihan 
Architects, http://rwka.com/philosophy.  
 
29  de Solà-Morales, Ignasi. “práticas teóricas, práticas históricas, práticas arquitectónicas”, 
Inscripciones, Barcelona, Gustavo Gilli, 2003, p.263. 
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 29 El pensamiento contemporáneo parte del desorden en la realidad, de la multiplicidad y de 

las diferencias entendidos como datos iniciales. Difícilmente desde estas bases podemos 

pretender retornar a los orígenes o ser capaces de reconstruir la trama originaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enxertia30 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 http://etc.usf.edu/clipart/87100/87134/87134_veneering-grafting.htm  
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  Mesmo que o pensamento e a prática contemporâneos não sejam capazes de 

desenvolver um carácter doutrinal e se, ao invés, se apresentem dispersos e situacionais — o 

que aliás vai ao encontro da conjuntura do tempo que temos vindo a descrever —, o que nos 

parece essencial é resgatar a arquitectura de um carácter situacionista. Somos da opinião que 

a arquitectura é um processo evolutivo e por isso inquebrantável.31 Relembramos o momento 

em que, a 11 de Novembro de 2013, Juan Trillo de Leyva levou à Faculdade de Arquitectura 

da Universidade do Porto uma conferência intitulada “Injertos y enraizamientos”. Estes 

conceitos referiam-se a uma ideia de continuidade na arquitectura, à ideia de um todo 

contínuo crescendo em unidade. É uma ideia muito bonita.  
 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31  Evocamos a ideia de Aristóteles em Poética, onde o grego, a propósito da poesia, afirma que 
os homens são seres miméticos: têm a necessidade de imitar a realidade. Fala-nos do significado da 
fábula trágica (poesia), como sendo uma imitação do mito (história). Eudoro de Sousa, tradutor e autor 
da Introdução (Aristóteles. Poética. (tradução, prefácio, introdução, comentário e apêndices de 
Eudoro de Sousa. 8ª ed. Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2008) escreve a dada altura que “o mito 
(tradicional) seria, portanto, a matéria-prima que o poeta transformará em fábula (trágica), elaborando-
a conformemente às leis de verosimilhança e necessidade.” Imaginamos a pratica da arquitectura como 
um ciclo semelhante. Não somos, porém, capazes de reconhecer o correspondente ao “mito” 
arquitectónico. Estará ele, porventura, inscrito nas palavras de Bernard Rudosky, em Architecture 
without architects (Nova York, Doubleday & Company, Inc., 1964), em passagens como “For it seems 
that long before the first enterprising man bent some twigs into a leaky roof, many animals were 
already accomplished builders. It is unlikely that beavers got the idea of building dams by watching 
human dam-builders at work. It probably was the other way. Most likely, man got his first incentive to 
put up a shelter from his cousins, the anthropomorphous apes. Darwin observed that the orang in he 
islands of Far East, and the chimpanzees in Africa, build platforms on which they sleep, “and, as both 
species follow the same habit, it might be argued that this was due to instinct, but we cannot feel sure 
that it is not of both animals having similiar wants, and possessing similar powers of reasoning”?  
 Talvez possamos pensar em conceitos. Imaginemos a “casa”. A casa não deixará de ser a casa, 
não deixará de ser a realidade da coisa e o seu conceito na história, apesar das casas não serem todas 
iguais. Podemos mudar a forma, o ritmo do seu desenho, os seus materiais, no entanto, na sua essência, 
no seu conceito, na sua referência histórica, a casa será sempre uma casa e as suas qualidades básicas 
eternamente imitadas, conformemente às leis da verosimilhança e necessidade. 
 No entanto, a analogia não se fica por aqui. A determinado ponto Aristóteles escreve: “Pois tal 
como há os que imitam muitas coisas, exprimindo-se com cores e figuras (por arte ou por costume), 
assim acontece nas sobreditas artes: na verdade, todas elas imitam com o ritmo, a linguagem e a 
harmonia, usando estes elementos separadas ou conjuntamente. Por exemplo, só de harmonia e ritmo 
usam a atlética e a citarística e quaisquer outras artes congéneres, como a siríngica; com o ritmo e sem 
harmonia, imita a arte dos dançarinos, porque também estes, por ritmos gesticulados, imitam 
caracteres, afectos e acções.” 
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34 I’m tired of efficient buildings. Buildings that offer you not a moment of pause, to ponder, 

to wish, to recollect. Buildings that work well, better than you’d wish for and give you 

nothing else. In an office or a railway station - yes, but in a home or in front of an art gallery, 

I look for a loss of time. Absence of time.  

And then there arises the opportunity for serenity to invade. And silence. The silence of a 

breeze. The silence of a deep sleep. The silence of space. 

 
35 En los años sessenta y setenta hemos vivido las continuas descalificaciones globales de la 

actividade arquitectónica: la arquitectura es un constante discurso mixtificador; los mesares 

de funcionalidade, servicio publico, honestidad, racionalidad y lógica construtiva son un 

engaño; las palabras de la arquitectura son fruto de una retórica falaz; promete lo que no dan, 

proponen utopías, modelos de vida que son impossibles; la arquitectura es ahora cómplice de 

las fuerzas mitificadoras de la sociedad; en el capitalismo hay una intrínseca necesidad de 

recubrir la realidad de las congas con discursos, llenos de trampas, añagazas, manipulaciones 

que ocultan la verdadera perversidad de los procesos de construcción de la ciudad y de los 

espacios para la vida privada y pública; el crítico debe ser la conciencia lúcida, distante, 

separada de la vacuidad retórica de los discursos. 
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 Repare-se, enxertar significa “inseminar, fecundar”32. É um conceito importado da 

agricultura que descreve um processo que “consiste em implantar uma porção de uma ramo 

sobre outra planta”33, para que esta se desenvolva mais forte ou com outras características que 

visam sempre o melhoramento ou a evolução. 

 Assim sendo, torna-se evidente que aquilo que deve ser considerado arquitectura 

possui o carácter de intemporalidade e idealmente de atemporalidade34. É um trabalho em 

progresso e progresso significa avanço. Avanço este que deve estar sempre relacionado com o 

seu princípio original e não a qualquer tipo de manobra política e, ou,  social.35 

 Se agirmos desta forma, parece possível manter-se uma certa integridade individual 

sem que esta seja de carácter ególatra e pretensioso. Solá-Morales inicia o seu texto práticas 

teóricas, práticas históricas, práticas arquitectónicas da seguinte maneira: 

 

La arquitectura moderna se articuló, por una parte, a partir del paradigma de 

la racionalidad técnica y, por otra, de la expresión de los sentimientos y 

emociones del arquitecto como intérprete de los deseos y esperanzas de la 

sociedad.36 

 

 Transpondo esta visão do modernismo para a contemporaneidade, rescreveríamos a 

frase do seguinte modo:  

 A arquitectura contemporânea, na sua maior parte, articula-se, por um lado, a partir 

do paradigma do exibicionismo técnico e, por outro, a partir da expressão dos sentimentos e 

emoções do arquitecto como intérprete dos desejos e esperanças de uma sociedade que se 

quer induzir37, e induzir partindo de uma visão própria que o arquitecto tem de si e do mundo,  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Houaiss, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Lisboa, Temas e Debates, 2003. 
 
33 Dicionário da Língua Portuguesa 2003, Porto, Porto Editora. 
 
34 Chowdhury, Kashef. “Silence and Chaos”, Architectural Review, 1402, Dezembro 2013, p. 26-27. 

35 de Solà-Morales, Ignasi. “Situaciones”, Diferencias: topografía de la arquitectura contemporánea. 
Barcelona, Editorial Gustavo Gilli, 1995. 
 
36  de Solà-Morales, Ignasi. “Práticas teóricas, práticas históricas, práticas arquitectónicas”, 
Inscripciones, Barcelona, Gustavo Gilli, 2003, p.257. 
 
37 Assumimos o tom provocatório da afirmação, salvaguardando que embora nos pareça ser esta a 
tendência mais popular — associada a mercados, grandes investimentos, numa óptica de Panem et 
circenses (mas ironicamente sem o pão) — que gera uma espécie de moda na sociedade, nem toda a 
arquitectura contemporânea assenta nestes pressupostos.  
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38 Uma obra pode dispor de qualidades estéticas, quando as diversas formas e conteúdos se 

fundem num ambiente base forte que nos consegue tocar. Esta arte nada tem a ver com 

configurações interessantes ou com originalidade. 

Trata de compreensão, bom senso e, sobretudo, de verdade. E se calhar a poesia é a verdade 

inesperada. A sua presença requer o silêncio. Conferir uma forma a esta expectativa  

silenciosa é a tarefa artística da arquitectura. Porque a própria obra nunca é poética. Apenas 

pode possuir estas qualidades delicadas que, em momentos especiais, nos deixam perceber o 

que antes nunca tínhamos percebido. 

 

 

 

 
40 Cuando la relación entre el sujeto y el mundo se hace problemática ni siquiera valen las 

encuestas empíricas de la investigación fenomenológica. Hoy vivimos en la extrañeza entre el 

yo y los otros, entre el yo y el mundo, en el límite incluso entre el yo y uno mismo. 
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ou daquele em que se vê envolvido38.  

 De forma a salvaguardar a integridade e individualidade do arquitecto, parece-nos 

necessário ganhar consciência de uma certa autonomia da arquitectura, e por autonomia não 

deve ler-se alheamento, mas sim, consciência crítica da disciplina em relação à política e à 

sociedade  — e não uma parelha com as vigências. É nestas circunstâncias que o arquitecto 

deve ser intérprete, sempre do ponto de vista crítico e autónomo, mesmo tendo que lidar com 

as agravantes enunciadas por Solá-Morales do “retorno del sujeito, de la psicologia de la 

percepción global, de la experiencia del vacío, de las inevitables presencias de la función y 

del lugar, del movimento y la ausência de cualquier tipo de límite”39  

 

 Quanto menos primitivos somos, mais brutos nos tornamos e por essa razão afigura-

se tão importante e necessário apelar à consciência e ao respeito por todas as coisas que são 

primárias. 40 

 

 

 

 

Mas Frederich alertara desde cedo os filhos para o outro momento da 

natureza, o momento em que a natureza se torna guerreira — «só aí vale a 

pena tirar a fotografia», dizia. Nesses momentos — numa tempestade, por 

exemplo — em que as mudanças rápidas substituem a mudança lenta, vem à 

superfície a incompatibilidade moral, utilize-se esta palavra, entre o sistema 

dos homens e o sistema da natureza. No limite: o que era crime de um lado 

não era crime do outro.41 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Zumthor, Peter. Pensar a Arquitectura, Barcelona, Gustavo Gilli, 2009. 
 
39 de Solà-Morales, Ignasi. “Situaciones”, Diferencias: topografía de la arquitectura contemporánea, 
Barcelona, Editorial Gustavo Gilli, 1995. 
 
 40 de Solà-Morales, Ignasi. Diferencias: topografía de la arquitectura contemporánea, Barcelona, 
Editorial Gustavo Gilli, 1995. 
 
41 Tavares, Gonçalo M. Aprender a rezar na era da técnica, Alfragide, Editorial Caminho, 2007, p. 94. 
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ENTRE O SUJEITO HUMANO E A COISA42 

[uma experiência intuitiva] 

 

 

Existe um sentimento recíproco entre as pessoas e as coisas.  

E é com isto que me identifico como arquitecto.43 

Peter Zumthor 

 

 

 No título da obra de Bruno Munari - Das coisas nascem as coisas - é possível 

encontrarmos uma definição acertada daquele que é o conceito imanente à fenomenologia 

husserliana 44 , embora o livro comece enunciando as “As quatro regras do método 

cartesiano”. A coisa husserliana, descreve Jean-Paul Sartre em A Imaginação, é “essa forma 

inerte, que está aquém de todas as espontaneidades conscientes, que deve ser observada, 

aprendida aos poucos”45. “Essa inércia do conteúdo sensível, tão frequentemente descrita, é a 

existência em si”46, “não é minha espontaneidade que pode produzi-lo”47. A fenomenologia é 

descrita, por Edmund Husserl, como a “doutrina universal das essências, em que se integra a 

ciência da essência do conhecimento”48 e opera segundo o sentido da visão. Considera, de 

certo modo, - à semelhança do existencialismo - que “a existência precede a essência”49 e que 

é através da visão descobrimos  a essência das coisas, porque “a percepção põe existência”50, 

logo a visão torna-se no método que permite à fenomenologia existir. A apreensão das 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 Objecto de conhecimento. 
 
43 Zumthor, Peter. Atmosferas, Barcelona, Editorial Gustavo Gilli, 2009. 
 
44 Referência ao filósofo Edmund Husserl, fundador da escola fenomenológica. 
 
45 Sartre, Jean-Paul. A Imaginação, Rio de Janeiro, L&PM Pocket, 2008, p.7. 
 
46 Ibidem. 
 
47 Ibidem. 
 
48 Husserl, Edmund. A ideia da fenomenologia, Lisboa, Edições 70, 1989, p. 22. 
 
49 Sartre, Jean-Paul, O Existencialismo é um humanismo, São Paulo, Abril Cultura, 1984, (Colecção Os 
Pensadores).  
 
50 Husserl, Edmund. A ideia da fenomenologia, Lisboa, Edições 70, 1989, p. 101. 
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51 «aceitam-se só como “fenómenos” as vigências ou as realidades, etc., derivadas nas 

ciências por indução ou dedução a partir de hipóteses, factos ou axiomas; e fica igualmente 

em suspenso todo o recurso a qualquer “saber”, a qualquer “conhecimento”». 

 

54 O que eu quero é claridade, quero compreender a possibilidade deste apreender, isto é, se 

examino o seu sentido, quero ter diante dos meus olhos a essência da possibilidade de tal 

apreender, quero transformá-lo intuitivamente em dado. 

 
55 É esta essência que quero descobrir, mantenho-me assim, ao projectar, muito perto da 

própria coisa. Acredito numa precisão da intuição, num conteúdo verdadeiro da experiência 

sensível real que se encontra para além de opiniões ou ideias abstractas. 
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essências implica uma redução fenomenológica, uma espécie de procura da mão esquerda, de 

despojamento daquilo que conhecemos51 –– actuando assim no campo do “a priori na esfera 

das origens”52 –– para que possamos compreender a coisa por si mesma, livrando-nos dos pré-

conceitos universais, deixando-nos a possibilidade de intuir sobre essas coisas inertes que 

“escapam à dominação da consciência”53. 54| 55 

  

 Jean-Paul Sartre, em A Imaginação, veio auxiliar-nos na interpretação dos difíceis 

textos de Edmund Husserl. Sartre, falando da fenomenologia husserliana, continua dizendo 

que se deve “buscar constituir uma eidética56 da imagem, isto é, fixar e descrever a essência 

dessa estrutura psicológica tal como aparece à intuição reflexiva”57, a partir da relação com a 

experiência, “pois toda a visão intuitiva da essência, continua sendo experiência. Mas uma 

experiência que precede a experimentação.”58 Devemos, portanto, “perguntar à experiência o 

que ela nos pode ensinar sobre as imagens tais como se apresentam em uma consciência 

humana contemporânea.”59 Deste modo, Sartre traz para a discussão a questão da imagem 

baseada nesta mesma perspectiva fenomenológica. Husserl, em A ideia da fenomenologia, 

chega  a  falar-nos  da  possibilidade  da  acção  fenomenológica  em  relação  à  memória  e  à  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 Ibidem, p. 29. 
 
52 Ibidem, p.79. 
 
53 Sartre, Jean-Paul. A Imaginação, Rio de Janeiro, L&PM Pocket, 2008, p.7. 
 
54 Husserl, Edmund. A ideia da fenomenologia, Lisboa, Edições 70, 1989, p. 25. 
 
55 Zumthor, Peter. Pensar a Arquitectura, Barcelona, Gustavo Gilli, 2009. 
 
56 eidética s.f. (d1930) FIL em Husserl (1859-1938), conjunto de conhecimentos filosóficos relativos à 
forma ou à essência de um objeto, que não se confunde com a sua dimensão estritamente empírica ou 
factual, estudada pelas ciências em geral. 
Houaiss, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Lisboa, Temas e Debates, 2003. 
 
57 Sartre, Jean-Paul. A Imaginação, Rio de Janeiro, L&PM Pocket, 2008, p.122. 
 
58 Ibidem. 
 
59 Ibidem.  
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61 Mas eis que agora viro a cabeça. Não vejo mais a folha de papel. Agora vejo o papel cinza 

da parede. A folha não está mais presente, não está mais lá. Sei, no entanto, que ela não se 

aniquilou: sua inércia a preserva disso. Ela deixou simplesmente de ser para mim.  Ei-la de 

novo, porém. Não virei a cabeça, meu olhar continua voltado para o papel da parede; nada se 

mexeu na peça. Contudo, a folha me aparece de novo com sua forma, sua cor e sua posição; e 

sei muito bem, no momento em que ela me aparece, que é precisamente a folha que eu via há 

pouco. É realmente ela em pessoa?  Sim e não. Por certo afirmo claramente que é a mesma 

folha com as mesmas qualidades. Mas não ignoro que essa folha permaneceu lá no seu lugar: 

sei que não usufruo de sua presença; se eu quiser vê-la realmente, preciso virar-me para a 

escrivaninha, preciso de trazer de volta meu olhar ao mata-borrão onde a folha  está 

colocada. A folha que me aparece neste momento tem uma identidade de essência com a 

folha que eu via há pouco. E, por essência, não entendo apenas estrutura, mas também a 

individualidade da mesma. Só que essa identidade de essência não é acompanhada de uma 

identidade de existência. É exactamente a mesma folha, a folha que está agora sobre minha 

escrivaninha, mas ela existe de outro modo. Não a vejo, ela não se impõe como um limite à 

minha espontaneidade; não é tampouco um dado inerte que existe em si. Em uma palavra, ela 

não existe de facto, ela existe em imagem. 

 
62 Entender el propio trabajo, poderlo problematizar, exige un cierto extrañamiento, una 

operación de alienación en el más estricto sentido etimológico de esta palabra. 
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fantasia60, mas Sartre dá-nos o exemplo de um primeiro objecto que olhamos: uma folha 

branca em cima da mesa. 61 

 Eis o modo de acção da fenomenologia sobre a lembrança, que está directamente 

ligado à questão sobre o que é uma imagem? 

 Outro conceito importante, que contribui para a compreensão da lógica 

fenomenológica, é a noção de intenção. É preciso perceber que, segundo os princípios da 

fenomenologia, o objecto que percepcionamos tem que ser colocado fora da consciência, fora 

de nós, como algo que nos é estranho. 62  

 

No entanto toda a consciência é consciência de alguma coisa. (…) Claro que 

há conteúdos de consciência, mas esses conteúdos não são objecto de 

consciência: através deles a intencionalidade visa o objeto que é correlato da 

consciência, mas não é da consciência.63  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60  “Na percepção com a sua retenção constitui-se o objecto temporal originário; só numa tal 
consciência pode o tempo ser dado. Assim, na consciência da universalidade , edificada sobre a 
percepção ou a fantasia, constitui-se universal; na fantasia, e também na percepção, constitui-se 
prescindindo da posição de existência, o conteúdo de intuição no sentido da essência singular. E a isto 
acrescenta-se — para logo de novo se recordarem — os actos categoriais, que são aqui sempre o 
pressuposto dos enunciados evidentes. As formas categoriais, que aí surgem, que se exprimem em 
palavras como é e não é, o mesmo e outro, um e vários, e e ou, na forma da predicação e atribuição, 
etc., remetem para formas do pensamento, mediante as quais, porém, quando se constroem 
adequadamente, e com base em actos elementares que importa enlaçar sinteticamente, vêm à 
consciência certos dados: estados de coisas desta ou daquela forma ontológica. Também  aqui 
“acontece” o “constituir-se” da respectiva objectalidade em actos de pensamento formados assim ou 
assado; e a consciência, na qual se leva a cabo o dar-se, por assim dizer, o puro ver as coisas, não é 
algo assim como uma simples caixa que estes dados simplesmente se encontram, mas a consciência 
que vê — prescindindo da atenção — são actos de pensamento formados de tal ou tal modo, e as 
coisas, que não são os actos de pensamento, estão no entanto neles constituídas, vêm neles a dar-se; e 
por essência, somente assim constituídas se mostram como aquilo que elas são.” 
 
“Certamente, todo o fenómeno de pensamento possuo a sua referência objectiva e — eis uma primeira 
evidência de essências —  tem o seu conteúdo ingrediente como total dos momentos que o compõem; 
e, por outro lado, te o seu objecto intencional, um objecto que ele visa, segundo a sua índole essencial, 
como constituído de tal ou tal modo.” 
 
In Husserl, Edmund. A Ideia da fenomenologia, Lisboa, Edições 70, 1989, p. 102-103; 105. 
 
61 Sartre, Jean-Paul. A Imaginação, Rio de Janeiro, L&PM Pocket, 2008, p.7-8. 
 
62 de Solà-Morales, Ignasi. “Situaciones”, Diferencias: topografía de la arquitectura contemporánea, 
Barcelona, Editorial Gustavo Gilli, 1995, p.151. 
 
63 Sartre, Jean-Paul. A Imaginação, Rio de Janeiro, L&PM Pocket, 2008, p.124. 
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 Esta citação levanta mais uma questão que está directamente ligada à questão da 

lembrança e da imagem, a diferença entre imagem e percepção.  

 Uma vez que a fenomenologia age através da observação da coisa, ela não se deixa 

contaminar por “dados visuais ou táteis”64, que são –– em si –– passíveis de serem objecto de 

redução fenomenológica. Sartre dá o exemplo da cor de determinado objecto e diz que é 

vermelho, no entanto “convém sempre ter presente a ideia de que os dados impressivos, que 

têm por função “traçar o perfil” da cor, da superfície, da forma (…), são por princípio 

radicalmente distintos da cor, da superfície ou da forma, em suma, de todas as qualidades da 

coisa.”65 

 O que aparenta ser sugerido neste discurso é essa distinção entre imagem e 

percepção, ideia clarificada por Husserl usando como exemplo a água forte O Cavaleiro, a 

Mote e o Diabo, de Dürer. Husserl fala da distinção entre o objecto, ou seja, a gravura, e o 

que a gravura representa, ou seja, a imagem. “Certamente, a hylé66 que apreendemos para 

constituir o aparecimento estético do cavaleiro, da morte e do diabo é, sem dúvida nenhuma, 

o mesmo que na percepção pura e simples da folha do álbum. A diferença está na estrutura 

intencional”67, ou seja, é através da intenção que conferimos um sentido ao dado puro tal 

como nos é apresentado à visão.  

 Discípulo de Husserl, Maurice Merleau-Ponty procurou aprofundar o carácter 

intencional  da fenomenologia do mestre, desenvolvendo, o que aparenta ser a relação da 

visão com o sujeito senciente-sensível, aproximando-o de outros sentidos-sensações.  

 

Para la tradición fenomenológica el primer dato es el de la intencionalidad de 

la conciencia. Es decir el postulado de que no existe un sistema de objecto 

regulables por leyes formales que garanticen la eficacia estética sino que lo 

que hay, en el principio, es a voluntad del sujeto por relacionarse con el 

mundo todavía por construir a través de la mediación del cuerpo. El sujeto 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64 Ibidem. p.126. 
 
65 Ibidem, p.124. 
 
66 hilé s.f. FILOSOFIA (Husserl) matéria da sensação como dado puro, antes da intervenção da 
actividade intencional do espírito, que lhe confere um sentido (Do gr. húle, «matéria»), de acordo com 
o Dicionário da Língua Portuguesa 2003, Porto, Porto Editora. 
 
67  Sartre, Jean-Paul. A Imaginação, Rio de Janeiro, L&PM Pocket, 2008, p.127. 
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que es una nada, una pasión inútil, construye el mundo a través de la mirada 

hacia, la apertura, la conciencia de.68 

 

 Ao enaltecer a importância da presença do corpo e do movimento69, e ao declarar que 

a “qualidade, luz, cor, profundidade, que estão a uma certa distância diante de nós, só estão aí 

porque despertam um eco em nosso corpo, porque este as acolhe.” 70 , Merleau-Ponty 

evidencia uma relação háptica do resto do corpo com as coisas e refere que “então surge um 

visível em segunda potência, essência carnal ou ícone do primeiro.”71 Apesar da primazia 

atribuída ao sentido da visão pela fenomenologia, ao usar expressões como resto do corpo, ou 

palavras como carnal, Merleau-Ponty acaba por afirmar claramente a sua consciência sobre a 

importância dos outros sentidos na percepção, uma vez que a noção de carnal não pode 

existir sem o tacto. Não é fenomenologicamente redutível, é um conceito que nasce a partir 

não da visão mas do toque.  

 

I confront the city with my body; my legs measure the length of the arcade 

and the width of the square; my gaze unconsciously projects my body onto de 

façade of the cathedral, where it roams over the mouldings and contours, 

sensing the size of recesses and projections; my body weight meets the mass 

of the cathedral door, and my hand grasps the door pull as I enter the dark 

void behind. I experience myself in the city, and the city exists through my 

embodied experience.72 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68   de Solà-Morales, Ignasi. “Arquitectura y existencialismo”, Diferencias: topografía de la 
arquitectura contemporánea, Barcelona, Editorial Gustavo Gilli, 1995, p.56. 
 
69 “Meu corpo móvel conta com o mundo visível (…) a visão depende do movimento.” 
 
“Meu movimento não é uma decisão de espírito. (…) Ele é a sequência natural e o amadurecimento da 
visão. (…) 
O enigma consiste em meu corpo ser ao mesmo tempo vidente e visível.”  
 
In Merleau-Ponty, Maurice. O Olho e o espírito, São Paulo, Cosac Naify, 2004,  p.16. 
 
70 Ibidem, p.18. 
 
71 Idem. 
 
72 Pallasmaa, Juhani. The Eyes of the skin. Architecture and the senses, New York, John Wiley, 2009, 
p. 40. 
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 Nesta asserção, o Homem parece aparecer-nos como centro do conhecimento, não 

num sentido de individualismo egoísta, mas na tentativa de superação do solipsismo73.  

 Deste modo, aproxima-se do seu contemporâneo existencialista Jean-Paul Sartre74 

que, no entanto, de acordo com a interpretação de Solá-Morales, olha a intenção do Homem 

com o fim de construir o mundo a partir da percepção, da imaginação e da emoção.75 

 Considerados estes aspectos, seguimos concordando com o raciocínio de Solá-

Morales que conclui dizendo que “de lo visual se passa a la percepción total, cinestésica e 

productiva. Al destruirse los principios generales lo estético pasa a ser, no la adecuación a una 

norma o la imitación de un modelo, sino la producción desde el sujeto de experiencias 

perceptivas elementales capaces de generar significados a través de las emociones.”76.  
 

A arquitectura tem o seu espaço de existência. Encontra-se em ligação física 

especial com a vida. No meu ponto de vista, inicialmente não é mensagem, 

nem sinal, mas invólucro e cenário de vida, um recipiente sensível para o 

ritmo dos passos no chão, para a concentração do trabalho, para o silêncio do 

sono.77 

 

 É neste ponto que pretendemos fazer a aproximação das correntes filosóficas à 

arquitectura. Mantendo a lógica de colocarmos as coisas fora dos seus conceitos — 

inseparáveis da linguagem —, fora de nós, libertamo-nos para recebê-las intuitivamente. O 

conceito ou a reacção acontece  e  está  ligado  a  um  estado  de  espírito,  mas  a  assimilação 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
73 “En Merleau-Ponty todo el problema en torno al cual giran sus textos filosóficos fundamentales es el 
de la superación del solipsismo. Es decir, el cuerpo del sujeto estabelece el mundo a partir de algo que 
le hace salir de sí, y que no es otra cosa que el comportamiento.” 
 
In de Solà-Morales, Ignasi. “Situaciones”, Diferencias: topografía de la arquitectura contemporánea, 
Barcelona, Editorial Gustavo Gilli, 1995, p.56. 
 
74 Sartre, Jean-Paul, O Existencialismo é um humanismo, São Paulo, Abril Cultura, 1984, (Colecção Os 
Pensadores).  
 
75 “La intencionalidad del sujeto en Sartre es mundana. se queda en un mundo que se construye desde 
la percepción, la imaginación y la emoción.” 
 
In de Solà-Morales, Ignasi. “Arquitectura y existencialismo”, Diferencias: topografía de la 
arquitectura contemporánea, Barcelona, Editorial Gustavo Gilli, 1995, p.56. 
 
76 Ibidem. 
 
77 Zumthor, Peter. Pensar a Arquitectura, Barcelona, Gustavo Gilli, 2009. 
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78 Es un labor que no se hace con principios generales, ni desde el vacío de a innovación. 

Surge, por ele contrario, de tierras y cielos, de luces y sombras, de imágenes e historias que 

existen antes de la arquitectura, que son literalmente ancestrales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
81 (…) las filosofías de la existencia proponen poner en pratica la máxima husserliana de 

volver a las cosas mismas. La arquitectura está referida a las condiciones particulares 

concretas de cada situación dada en un espacio y un tiempo preciso. 

 
82 Es posible pues la construcción de discursos internos, desde la experiencia, sobre la 

práctica pero con intención de razonarla, sopesando las palabras que se utilizan y huyendo de 

pura autobiografía. 
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 é consequência da nossa disponibilidade para intuir.78 

 Recordo a experiência da leitura. Sempre que leio um livro sublinho-o com uma cor. 

Quando volto ao livro uso uma outra cor para o sublinhar, numa segunda, terceira, etc., 

leitura. Concluo que as passagens sublinhadas não são as mesmas. A intenção que me levou a 

ler o livro na segunda, terceira, etc., vez não foram as mesmas da primeira, nem entre elas. E 

voltamos à ideia inerente à fenomenologia: a diferença está na estrutura intencional79. 

 

Entender el propio trabajo, poderlo problematizar, exige un cierto 

extrañamiento, una operación de alienación en el más estricto sentido 

etimológico de esta palabra.80 

 

 Podemos, então, transpor o mesmo raciocínio para a arquitectura, no momento exacto 

do projecto. 81|82 
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78 de Solà-Morales, Ignasi. “Lugar de permanencia o producción”, Diferencias: topografía de la 
arquitectura contemporánea, Barcelona, Editorial Gustavo Gilli, 1995, p.106. 
 
79  Sartre, Jean-Paul. A Imaginação, Rio de Janeiro, L&PM Pocket, 2008, p.127. 
 
80  de Solà-Morales, Ignasi. “Sadomasoquismo. Crítica y Práctica Arquitectónica”, Diferencias: 
topografía de la arquitectura contemporánea, Barcelona, Editorial Gustavo Gilli, 1995, p.151. 
 
81 de Solà-Morales, Ignasi. “Lugar de permanencia o producción”, Diferencias: topografía de la 
arquitectura contemporánea, Barcelona, Editorial Gustavo Gilli, 1995, p.106. 
 
 
82  de Solà-Morales, Ignasi. “Sadomasoquismo. Crítica y Práctica Arquitectónica”, Diferencias: 
topografía de la arquitectura contemporánea, Barcelona, Editorial Gustavo Gilli, 1995, p.152. 
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84 We are interested in making architecture that does not rely on language. An architecture 

whose physical presence has a direct emotional effect. 

 
85 All experience implies the acts of recollecting, remembering and comparing. 

 

 
86 É daqui que, como nos ensina Giorgio Colli, qualquer metodologia histórica terá de partir: 

de uma afinidade interior suscitada por uma expressão longínqua, que é sempre oculta, desde 

que tenha perdido a atmosfera viva que a sustentava e para onde ela irradiava.!
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[breves notas sobre fenomenologia e arquitectura] 

 

Why does everything have to come back to concepts? Being disturbed 

visually, experiencing ambivalence - why does that have to go straight into 

the language cage? It’s just an escape into didacticism. A very important 

element in my work is that you come in, experience an image, allow yourself 

to be drawn into it, perceive it directly.83 

 

 Coordenar uma série de princípios aos quais — parece-nos — se abrem precedentes, 

torna a leitura das ideias menos clara. Mas procuremos entender que habitar princípios que à 

partida não ocupam a mesma esfera de pensamento, não os torna obrigatoriamente 

excludentes. Partamos do princípio que são complementares ou consequentes, se adoptado 

um processo ordenado. Deste modo, podemos entender o processo — que numa primeira fase 

nos faz confiar na fenomenologia para que consigamos despojarmo-nos dos conceitos 

transmitidos, para que possamos criar o nosso próprio conceito a partir da nossa 

disponibilidade para intuir. No entanto, já foi referido também que, além da intuição, o que 

contribui para o nosso conhecimento é a estrutura intencional com que partimos para a 

intuição. Ultrapassado este processo chegamos ao nosso conceito pessoal que, tendo partido 

da intuição, habita directamente a nossa estrutura emocional, ao invés de estar ligada a 

estruturas pré-concebidas.84 

 Proceder repetidamente deste modo conduz-nos, incontornavelmente, a um sistema 

de memória associativa, procedente das experiências directas, uma vez que não podemos 

ignorar a presença da lembrança.85 

 A memória começa, portanto, a criar um atlas na nossa mente, que influenciará a 

nossa intenção na análise das coisas. À nossa memória, acrescentaremos a memória deixada 

por outros, à qual já não podemos aceder pela nossa própria experiência. A isto chamaremos 

História. 86 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
83 Caruso, Adam. “The Feeling of things”, A+T ediciones, Issue 13, 1999, p. 48-51. 
 
84 Caruso, Adam. “The Feeling of things”, A+T ediciones, Issue 13, 1999, p. 48-51. 
 
85 Pallasmaa, Juhani. The Eyes of the skin. Architecture and the senses, New York, John Wiley, 2009, 
p. 72. 
 
86 Molder, Maria Filomena. “Princípios e Método”, A Imperfeição da Filosofia, Lisboa, Relógio 
d’Água, 2003, p. 99-107. 
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89 It is evident that the architecture of traditional cultures is also essentially connected with the 

tacit wisdom of the body, instead of being visually and conceptually dominated. Construction 

in traditional cultures is guided in the same way that a bird shapes its nest by movements of 

its body. 

 
90 Cuando Van Eyck, en 1959 planteó su contribución a la reflexión actual sobre los 

problemas de la arquitectura lo hizo desde la pergunta: “Is architecture going to reconcile 

basic values?” 

 
93 Although architects cannot make vernacular structures one can attempt to recreate the 

processes through which the vernacular emerges in each project. 
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Experimentemos entender isto do ponto de vista arquitectónico com o seguinte exemplo: 

 

  Unlike architecture, vernacular constructions are not a self conscious act. 87 

 

Vernacular architecture does not go through fashion cycles. It is nearly 

immutable, indeed, unimprovable, since it serves it purpose to perfection.88 

 

 O caso da arquitectura vernacular é um caso natural deste processo. Ela nasce de uma 

necessidade basilar do homem — o(s) abrigo(s) — e é construída com base na necessidade 

intuitiva. 89  

 São arquitecturas anónimas e não especializadas, que pretendem humilde e 

despretensiosamente colmatar uma necessidade. Este é o valor básico da arquitectura.90 

 Quando no primeiro capítulo deste ensaio nos referimos ao retorno e respeito às 

coisas primárias, referimo-nos exactamente ao regresso aos valores básicos, não tecnocratas e 

imagéticos da arquitectura91. Apelando à estrutura emocional, consequente de uma relação 

intuitiva com as coisas, ou no caso da arquitectura, também das necessidades, contextos e 

envolventes — geradores de intenções — procuramos re-aprender a rezar na era da 

técnica92.93 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
87 Caruso, Adam. “The Feeling of things”, A+T ediciones, Issue 13, 1999, p. 48-51. 
 
88 Rudofsky, Bernard. Architecture without architects, Nova York, Doubleday & Company, Inc, 1964.  
 
89 Pallasmaa, Juhani. The Eyes of the skin. Architecture and the senses, New York, John Wiley, 2009, 
p. 26. 
 
90 de Solà-Morales, Ignasi. “Arquitectura e existencialismo”, Diferencias: topografía de la arquitectura 
contemporánea. Barcelona: Editorial Gustavo Gilli, 1995, p.53. 
 
91  “There is much to learn from architecture before it became an expert’s art. The untutored builders in 
space and time — the protagonists of this show — demonstrate an admirable talent for fitting their 
buildings into the natural surroundings. Instead of varying to “conquer” nature, as we do, they welcome 
the vagaries of climate and the challenge of topography.” 
 
In Rudofsky, Bernard. Architecture without architects, Nova York, Doubleday & Company, Inc, 1964. 
 
92 Referência ao título da obra de Gonçalo M. Tavares. Aprender a rezar na era da técnica, Alfragide, 
Editorial Caminho, 2007. 
 
93 Caruso, Adam. “The Feeling of things”, A+T ediciones, Issue 13, 1999, p. 48-51. 
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96 Portanto, entre los términos — hombre y naturaleza — la casa aparece como un elemento 

reconciliador que possibilita al hombre conservarse a sí mismo en la naturaleza. 

 
97 Teremos assim, que saltar por cima do poder analítico, que nunca supera a estranheza 

daquilo que nos aparece (mesmo que perversamente seja factor de empatias), e procurar um 

elemento que estabeleça comunidade. 
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! A natureza com que estas construções emergem, como “un vínculo entre la naturaleza 

y el ombre”94 — o modo como Luis Moreno Mansilla nos pede para imaginarmos a 

arquitectura — são um “trasiego entre las cosas y el pensamiento, su mutuo injerto”95, 

afirmação que volta a relacionar-se facilmente com os princípios fenomenológicos. E 

voltamos à noção de enxerto, já antes referido neste ensaio. 96 | 97 

 

 Foi depois de lermos Juhani Pallasmaa que procurámos ler os autores que citava, 

nomeadamente Edmund Husserl e Maurice Merleau-Ponty. A única forma de entender o que 

Juhani escrevia era ler os autores que lhe davam mote para a escrita. Procurámos interpretar 

os mesmos autores que Juhani interpretou, para poder entendê-lo melhor, uma vez que as suas 

ideias nos causavam um certo estranhamento, originário do seu princípio dito 

fenomenológico. A tese que advoga estabelece uma crítica à primazia do sentido da visão, 

embora use da fenomenologia para se justificar. A sua obra The Eyes of the skin é, 

inclusivamente, caracterizada por Steven Holl — autor do prefácio do livro — como um 

“tighter, clearer argument for the crucial phenomenological dimensions of the human 

experience in architecture”98.  

 

 Pelo anteriormente exposto, somos capazes de entender que a fenomenologia não 

existirá sem a primazia da visão. E fazendo um paralelo com a actualidade, não pode a 

fenomenologia, nem a sociedade contemporânea, ligada fortemente à produção da imagem. 

No entanto, este não é um fenómeno99 de produção contemporânea. Pallasmaa adianta: 

 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
94 Mansilla, Luis Moreno. “Sobre la confianza en la matéria”, CIRCO, Madrid, CIRCO M.R.T., Issue 
52, 1998, p. 5.  
 
95 Ibidem. 
 
96 Laan, Dom Hans der. “Naturaleza y Architectura”, El lugar de la arquitectura, Santiago, Ediciones 
ARQ, 2002, p.30. 
 
97 Molder, Maria Filomena. “Princípios e Método”, A Imperfeição da Filosofia, Lisboa, Relógio 
d’Água, 2003, p. 99-107. 
 
98 Pallasmaa, Juhani. The Eyes of the skin. Architecture and the senses, New York, John Wiley, 2009, 
p. 7. 
 
99 “Fenómeno s.m. 1 tudo o que a nossa consciência ou os nossos sentidos podem apreender; (Do gr. 
phainómenon, «coisa que aparece» , pelo lat. phaenomenon, «coisa que causa sensação»)” de acordo 
com o Dicionário da Língua Portuguesa 2003, Porto, Porto Editora.  
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102 The taste of the apple…lies in the contact of the fruit with the palate, not in the fruit itself; 

in a similar way… poetry lies in the meeting of poema and reader, not in the lines of symbols 

printed on the pages of a book. What is essencial is the aesthetic act, the thrill, the almost 

physical emotion that comes with each reading. 

 

 
103 Vision separates us from the world whereas the other senses unite us with it. 

 

 

 
104 Visível e móvel, meu corpo conta-se entre as coisas, é uma delas, está preso no tecido do 

mundo, e a sua coesão é a de uma coisa. 

(...) 

Um corpo humano está aí quando, entre vidente e visível, entre tocante e tocado, entre um 

olho e o outro, entre a mão e a mão se produz uma espécie de recrutamento, quando se acende 

a faísca do senciente-sensível, quando se inflama o que não cessará de queimar, até que um 

acidente do corpo desfaça o que nenhum acidente teria bastado para fazer… 
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Since the Greeks, philosophical writings of all times have abounded with 

ocular metaphors to the point that knowledge has become analogous with 

clear vision and light is regarded as the metaphor for truth.100 

  

 Condicionarmos a compreensão das coisas à percepção visual, ou colocá-la no topo 

da pirâmide hierárquica dos sentidos, dá à visão um poder tão forte quando pre-

conceituoso101. Se concedemos à visão tamanha autoridade, estamos a contribuir para uma 

sociedade de afastamento, uma vez que a visão é o mais externo dos sentidos. O tacto, bem 

como o palato,  exigem confronto, e o olfacto é uma reacção interna. E a visão? A visão 

permite-nos, à distância, emitir um julgamento, julgamento este que é baseado na imagem da 

coisa e não na coisa em si. 102 

 Se continuarmos a desconsiderar a importância dos outros sentidos, estamos a 

contribuir para uma sociedade que se baseia em aparências, em vez de procurar entender as 

essências. Pensado desta forma, o método fenomenológico parece tornar-se ingénuo. Mas não 

bacoco. Procuremos entender que, a grande diferença, é que na sua génese, a fenomenologia é 

a ciência das essências, pelo que seria injusto incluí-la numa acção tão leviana como a 

exposta em relação ao olhar generalista contemporâneo, esse sim, bacoco.103  

 Como dito anteriormente, Merleau-Ponty, em O olho e o espírito, tem consciência da 

presença física do corpo. A sua materialidade não pode estar associada apenas a uma forma 

(gestalt) visível, mas também a uma consistência, cuja consciência da mesma não pode ser 

apreendida somente pela visão. 104 

  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
100 Pallasmaa, Juhani. The Eyes of the skin. Architecture and the senses, New York, John Wiley, 2009, 
p. 15. 
 
101 conceituoso /ô/ adj. 1 em que há conceito. 
De acordo com: Houaiss, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Lisboa, Temas e 
Debates, 2003. 
 
102 Borges, Jorge Luis. Selected Poems 1923-1967, Penguin Books (London), 1985, como citado em: 
Pallasmaa, Juhani. The Eyes of the skin. Architecture and the senses, New York, John Wiley, 2009, 
p.14. 
 
103 Pallasmaa, Juhani. The Eyes of the skin. Architecture and the senses, New York, John Wiley, 2009, 
p. 25. 
 
104 Merleau-Ponty, Maurice. O olho e o espírito, São Paulo, Cosac Naify, 2004, p. 16|18. 
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105 The preconscious perceptual realm, which is experienced outside the sphere of focused 

vision, seems to be just as importante existentially as the focused vision. In fact, there is a 

medical evidence that peripheral vision has a higher priority in our perceptual and mental 

system. 

 
106 Unconscious peripheral perception transforms retinal gestalt into spatial and bodily 

experiences. Peripheral vision integrates us with space, while focused vision pushes us out of 

the space, making us mere spectators. 

 

 
 

107 Even the eye touches; the gaze implies an unconscious touch, bodily mimesis and 

identification. 
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 Explorar as possibilidades da visão e reconhecer a importância dos outros sentidos, 

particularmente do sistema háptico, mostra-se, em The eyes of the skin, como a grande 

preocupação de Juhani Pallasmaa.  

 Esta afasta-se do conceito da gestalt. Diz, inclusivamente, que a fotografia de 

arquitectura se centra muito neste conceito, no fabrico de uma imagem centralizada e focada 

de determinado objecto arquitectónico. Por exemplo, sabe-se que a objectiva fotográfica de 

50 mm é a que capta o ângulo mais próximo da visão humana, no entanto, capta aquilo que 

conseguimos ver focado, esquecendo o grande ângulo total da visão, na qual consta a visão 

periférica e desfocada. Juhani utiliza este exemplo para nos introduzir a importância da visão 

periférica. 105 Isto parece sugerir-nos um tema que está relacionado com o contexto e a sua 

compreensão. 106  

 A relevância da visão periférica no posicionamento físico do corpo no lugar, a própria 

noção do corpo que está num determinado lugar, força-nos a compreender que a primazia do 

olhar não será a mais acertada. Embora a visão seja capaz de medir os três eixos da percepção 

do espaço tridimensional — altura, comprimento e profundidade —ela, por si, parece não 

conseguir dar-nos a sua escala — a não ser que exista a presença de outro corpo, onde 

façamos ressoar a dimensão do nosso corpo —, ou medir o tempo. A acção física do corpo no 

espaço oferece à visão esse conhecimento do tempo. A visão não conhece a gravidade, o 

corpo sim, e o movimento do corpo no espaço pode existir até de olhos fechados. O 

movimento do corpo no espaço é uma acção por contacto e não visual, e é, no entanto, 

igualmente produtor de consciência e conhecimento. 107 

 Aproximamo-nos assim dos outros sentidos. No caso da audição, podemos dizer que 

também ela — de olhos fechados —  consegue medir distâncias e posições no espaço e tem  

também um eixo de rotação, o corpo. O olfacto comporta-se do mesmo modo. No entanto, o 

som consegue, como o tacto, tornar-se numa sensação física. Pensemos no espectro sonoro, 

numa música cheia de graves: além de ouvirmos os graves da música, estes são sons que vêm 

do chão, que nos entram no corpo e cuja vibração se sente, fisicamente.  

   

   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
105 Pallasmaa, Juhani. The Eyes of the skin. Architecture and the senses, New York, John Wiley, 2009, 
p. 13. 
 
106 Ibidem. 
 
107 Ibidem, p. 42. 
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  Regardless of our prioritisation of the eye, visual observation is often 

confirmed by our touch. 

Juhani Pallasmaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incredulità di san Tommaso (Caravaggio)108 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
108 http://it.wikipedia.org/wiki/Incredulità_di_san_Tommaso_(Caravaggio) 
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 Defende-se então que os sentidos não podem ser excluídos ou organizados segundo 

uma hierarquia. Como se procederia à redução fenomenológica de um cheiro, de uma 

sensação como o frio? O que permite à visão reconhecer, por exemplo, um som, é a imagem 

criada em relação a ele, por meio de uma memória associativa.  

 Vejamos, a determinado animal é associado um determinado som, e é assim que, sem 

som, se virmos um cão mexer o focinho de determinada forma, sabemos que está a produzir 

determinado som, neste caso, a ladrar. A este exemplo podemos associar questões de 

comunicação. Poderia dizer-se até — usando das dicotomias de Ferdinand de Saussure — que 

estamos perante um signo, onde o ladrar — o som emitido — é o significante e a acção que 

permite à visão identificá-lo é o significado. Como signo não funcionam separadamente e o 

mesmo se passa com a relação entre os sentidos.  

 Posto isto, reconhece-se essencial uma total experiência sensível corporal na 

assimilação e compreensão dos fenómenos externos. É necessário um contexto alargado para 

que consigamos finalmente assimilar. A esta assimilação total, chamou Juhani Pallasmaa 

embodied experience.109 

 

 (…) existential understanding arises from our very encounter with the world 

and our being-in-the-world - it is not conceptualised or intellectualised. 110 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
109 Ibidem. p. 26. 
 
110 Ibidem. p. 26. 
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111 (…) o espaço é a evidência do onde. Orientação, polaridade, envolvimento são nele 

fenómenos, ligados à minha presença. 

 
112 Human consciousness is an embodied consciousness; the world is structured around a 

sensory and corporal center. 
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[o corpo no lugar da experiência] 

 

 

Leggere un paesaggio, un territorio, significa riconoscere le forme di 

organizzazione dello spazio nel loro stratificarsi del tempo, la sua struttura, la 

sua forma, i suoi flussi, le sue tensione, direzioni e limiti. Insomma 

interpretare la fisionomia dello spazio terrestre. 

Giuseppe Poggi 

 

 

 A experiência incorporada do fenómeno exige um contexto, um espaço onde se 

localiza o corpo disponível para intuir. Apreender, esperar que se entranhe, compreender, 

implica um lugar no mundo. Implica ter o corpo como charneira, como centro de um mundo 

de extensão alcançável pelos sentidos. No entanto, o contexto que circunda o corpo, esse 

contexto alcançável pelos sentidos, é parte de um contexto maior que se move no espaço e no 

tempo. Entender o contexto implica, portanto, compreendê-lo no espaço e no tempo da sua 

existência. 111 | 112 

 A completa percepção pertence a um processo que não cessa na apreensão das 

essências. Reduzirmos algo à noção de coisa é o início de uma produção de conhecimento 

mais aprofundada. No extremo, reduzir algo à noção de coisa quererá dizer, compreendê-la 

desde a sua origem. No entanto, considerando a passagem do tempo e da sua evolução, não 

podemos deixar-  -nos ficar pela sua essência. Precisamos, pois, de analisar a sua estrutura e 

cronologia de modo a entender o seu sentido no tempo e contexto da sua existência. Não é, 

portanto, possível separar os elementos das suas circunstâncias e iniciar o seu conhecimento a 

partir do que aparenta ser só por si. Até o nascimento de um ser humano não existe só por si. 

À sua existência precedem outros fenómenos que tornaram possível a sua existência. Não 

acontecerá o mesmo com todas as coisas? A partir do seu nascimento, continua uma história e 

nasce uma outra, que ainda assim tem um passado anterior a si mesmo.  

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
111 Merleau-Ponty, Maurice. O Olho e o espírito, São Paulo, Cosac Naify, 2004, p. 28. 
 
112 Pallasmaa, Juhani. The Thinking hand : existential and embodied wisdom in architecture, John 
Wiley & Sons, Chichester, 1982. 
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113 “[U]nderstanding is not a quality coming to human reality from the outside; it is its 

characteristic way of existing”, as Jean-Paul Sartre claims. 

 
114 We touch things and grasp their essence before we are able to speak about them. 

 
115 O nosso sentimento e compreensão estão (…) enraizados no passado. É por isso que o que 

criamos com o edifício deve respeitar a memória. 

 
116 Architecture is our primary instrument in relating us with space and time, and giving these 

dimensions a human measure. It domesticates limitless space and endless time to be tolerated, 

inhabited and understood by human kind. 

 

 

 

 
117 It is evident that the architecture of traditional cultures is also essentially connected with 

the tacit wisdom of the body, instead of being visually and conceptually dominated. 

Construction in traditional cultures is guided in the same way that a bird shapes its nest by the 

movements of its body. 

 



! 63!

 O procedimento certo será, portanto, despojarmo-nos dos juízos, e procurarmos um 

entendimento íntimo, quando alargamos o entendimento da coisa ao seu contexto espacial e 

temporal.  

 A todo este discorrimento subjaz uma ideia de prática arquitectónica. Situarmo-nos 

num determinado local, desapossarmo-nos dos conceitos, termos em mente a intenção do 

projecto — a saber, o seu programa — e deixar que o lugar nos fale directamente ao íntimo. 

Permitir ao lugar a possibilidade de nos fertilizar. 113 |  114 

 Procurar através da contaminação, da procura e progressão do entendimento, 

encontrar o fundamento incoativo que gerará o projecto. O entendimento é silencioso, mas 

nem por isso, abstracto. Para ele contribuem o enquadramento e as fronteiras criadas pela 

percepção humana. 115 | 116 

 Para o processo criativo da produção arquitectónica, parece-nos pertinente adoptar a 

lógica de conhecimento que temos vindo a sugerir. Desde a percepção virgem ao 

entendimento do contexto, à perspectiva espacio-temporal. O propósito seria integrar no 

processo de projecto a natural passagem do tempo, da história e a sua contribuição para o 

aprendizado. Perguntarmo-nos sempre: Onde estamos? Qual é o nosso lugar neste mundo? O 

que levou outros a fazerem desta e não de outra forma? Qual o seu motivo? Qual a sua 

intenção? Qual a sua necessidade? 

 A abnegação das realidades culturais, contextuais e mentais do tempo na produção 

arquitectónica, contribui para a erosão do sentido da existência. 117  

 No caso dos Homens podem reconhecer-se princípios similares. Paulo Mendonça, na 

sua tese de doutoramento, explica-nos que “os materiais de construção pesados, utilizados em 

parede são produzidos em diversas dimensões e formas, no entanto, até há cerca de 50 anos, 

pela falta de maquinaria pesada, estas dimensões estavam limitadas à capacidade que os 

trabalhadores tinham em transportar e manusear estes na obra. Por exemplo, um bloco é 

usualmente definido como uma unidade que pode ser manuseada com as duas mãos, enquanto  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
113  Pallasmaa, Juhani. The Thinking hand : existential and embodied wisdom in architecture, 
Chichester, John Wiley & Sons, 1982. 
 
114 Ibidem. 
 
115 Zumthor, Peter. Pensar a arquitectura, Barcelona, Editorial Gustalo Gili, 2009. 
 
116 Pallasmaa, Juhani. The Eyes of the skin. Architecture and the senses, New York, John Wiley, 2009, 
p.17. 
 
117 Ibidem, p.26. 
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119 We believe that any valuable architecture must arise from a close reading of its context, 

culture and history; thereby avoiding the contemporary trend towards superfluous form. 

 
120 […] the essential time dimension of art points to the past rather than the future; significant 

art and architecture maintains roots and traditions instead of uprooting and inventing.  

However, today’s obsession with the uniqueness and novelty has misguided our judgement of 

artistic phenomena. Radical works of art and building surely appear as ruptures or 

discontinuities of convention, but at the same time, on the deeper level, all profound artworks 

reinforce the perception and understanding of human bio-cultural historicity and continuity. 

Artistic revolutions always imply a reconnection with the invisible undercurrents of the 

universe of the human mind. 
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um tijolo pode ser manuseado apenas com uma”.118 Com este discurso, não procuramos ser 

contra a evolução industrial e científica que nos permite agora construir coisas até então 

impensáveis. Procuramos, sim, o resgate do conhecimento anterior ao facilitismo e conforto 

da técnica, esta que nos permite ignorarmos e nos alienarmos do modo como o Homem 

aprendeu a construir. Na verdade, o que nos permitiu evoluir foi a possibilidade de raciocínio 

inerente ao Homem, que procurando tornar as coisas mais fáceis e possíveis, criou no Homem 

contemporâneo a possibilidade de não ter que pensar sobre o que maquinalmente pode ser 

feito. Reconhece-se a possibilidade de fazedura, e deixa-se de inquirir sobre como é feito, 

esquecendo-nos que o que é feito de determinada forma hoje, tem no passado as raízes da sua 

invenção. 119 |  120 

 

 “Os gregos inventaram tudo” é o título de uma entrevista feita pelo jornal Folha de 

São Paulo, em 31 de Outubro de 1999, a Jean-Pierre Vernant121, onde o historiador faz um 

comentário panorâmico das invenções gregas, desde a política, à geometria, à tragédia ou à 

filosofia. Mais ou menos literal, o que podemos essencialmente retirar deste título é que o que 

vem antes de nós é uma constante consequência no que somos e onde estamos hoje. 

Provocativamente, podemos citar Eugeni d’Ors quando escreve “everything that remains 

outside of tradition is plagiarism”.122 

 Entendamos tradição na sua versão etimológica. Do latim -traditio — a forma 

nominal do verbo -traderere ou -tradere, que significa transmitir, entregar, entregar para 

custódia — podemos entender o seu significado  como  um  legado,  uma  herança  que  nos  é  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
118 Mendonça, Paulo. Habitar sob uma segunda pele: estratégias para a redução do impacto ambiental 
de construções solares passivas em climas temperados, Guimarães, Universidade do Minho, 2005, 
capítulo IV, p.3. 
 
119 Ryan W. Kennihan. Practice Statement, Ryan W. Kennihan Architects, http://rwka.com. 
 
120  Pallasmaa, Juhani. The Thinking hand : existential and embodied wisdom in architecture, 
Chichester, John Wiley & Sons, 1982. 
 
121 Jean-Pierre Vernant foi um historiador e antropólogo francês, especializado em estudos da Grécia 
Clássica, com particular incidência na sua mitologia. 
 
122 Como citado em Pallasmaa, Juhani. The Thinking hand : existential and embodied wisdom in 
architecture, Chichester, John Wiley & Sons, 1982. 
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124 Cada nova obra intervém numa certa condição histórica. Para a qualidade desta 

intervenção é crucial que se consiga equipar o novo com características que entrem numa 

relação de tensão significativa com o existente. Para o novo poder encontrar o seu lugar, 

precisa primeiro de nos estimular a ver o existente de uma nova maneira.  

 
125 Conseguir projectar edifícios que, no decorrer do tempo, se acabam por unir desta forma 

natural com a figura e história do lugar.!
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deixada antes e para além do tempo, como a história.123 Ignorá-la seria uma rejeição do tempo 

— um dos problemas efectivos do nosso tempo, onde este parece ser abolido por uma noção 

de simultaneidade. 124 |  125 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
123  «Let me be clear, I do not support nostalgic traditionalism or conservatism; I merely wish to 
argue that the continuum of culture is an essential – although mostly unconscious – ingredient of our 
lives as well as of our individual creative work. Creative work is always collaboration: it is 
collaboration with countless other thinkers, architects and artists, but it is collaboration also in the 
sense of humbly and proudly acknowledging one’s role in the continuum of tradition. Every innovation 
in thought – both in sciences and the arts – is bound to arise from this ground and be projected back 
into this most honourable context. Anyone working in the mental sphere, who believes he/she has 
arrived at his/her achievement alone is simply self-centred and naive. (…) 
 The most eloquent and convincing defence of tradition is surely TS Eliot’s essay ‘Tradition 
and Individual Talent’ (1929), but its wisdom has been sadly forgotten today. Eliot states that tradition 
is not a static ‘thing’ to be inherited, preserved or possessed, as true tradition has to be reinvented and 
re-created by each new generation. Instead of valuing mere factual history, the poet argues for the 
significance of ‘a historical sense’, an internationalised mental dimension. It is this historical sense that 
ties the artist and the architect to the continuum of culture and provides the backbone of his/her 
language and its comprehensibility. The fundamental issues of identity in terms of the questions ‘Who 
are we?’ and ‘What is our relationship to the world?’ are constitutive. This historical sense also brings 
about collective cultural meanings as well as a societal purposefulness. It is this historical sense that 
gives profound works their combined humility, patience and calm authority, whereas works that 
desperately aspire for novelty and uniqueness always appear arrogant, strained and impatient. Although 
Eliot’s essay has been frequently referred to, I wish to quote its most essential message, which is more 
pertinent today in the age of globalisation than ever before: 

“Tradition is a matter of much wider significance. It cannot be inherited, and if you want it you must 
obtain it by great labour. It involves, in the first place, the historical sense ... and the historical sense 
involves a perception, not only of the pastness of the past, but of its presence; the historical sense 
compels a man to write [and to design] not merely with his own generation in his bones, but with a 
feeling that the whole of the literature [architecture] ... has a simultaneous existence and composes a 
simultaneous order. This historical sense, which is a sense of the timeless as well as of the 
temporal and of the timeless and the temporal together, is what makes a writer [an architect] traditional 
and it is at the same time what makes a writer [an architect] most acutely conscious of his place in 
time, of his own contemporaneity. No poet, no artist of any art, has his complete meaning alone. His 
significance, his appreciation is the appreciation of his relation to the dead poets and artists. You 
cannot value him alone; you must set him, for contrast and comparison, among the dead.”» 

Pallasmaa, Juhani. Newness, tradition and identity. Existential content and meaning in architecture. 
Jyväskylä ,  John Wiley & Sons, 2012.  

124 Zumthor, Peter. Pensar a arquitectura, Barcelona, Editorial Gustalo Gili, 2009. 
 
125 Ibidem. 
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[Notas finais] 

   

All experience implies the acts of recollecting, remembering and 

comparing.126 

 

 Depois da tentativa expressa de mostrar um processo de pensamento que remete à 

aproximação ao zero das coisas como princípio anterior à procura de um conhecimento 

histórico de um espaço e de um tempo — que juntos concebam um contexto — gostaríamos 

de trazer por fim a noção de esquecimento.   

 A 27 de Janeiro de 2014, pedindo-me que esquecesse a referência no momento do 

projecto, o Professor Manuel Mendes utilizou a expressão “convocar em esquecimento”. À 

expressão procurei encontrar-lhe um sentido cúmplice à minha reflexão. Percebi entretanto 

que ela era uma consequência natural no decurso do que pretendia expôr. 

 Interpretei este “convocar em esquecimento” como uma procura da mão-esquerda. 

Permitir ao assimilado encontrar um espaço na mente onde pudesse ficar, de certo modo, 

esquecido. Por esquecer não se entende eliminar da memória, mas sim conceder-lhe um 

quarto de porta fechada, que é, ainda assim, um quarto que continua a existir. Retira-se-lhe o 

protagonismo e deixa-se que surja de modo inconsciente. Surgir inconsciente, “convocar em 

esquecimento”.127  

 Esquecer implica ter memória, e este processo, no sentido da tal convocação, aparece 

como uma necessidade para a criação original. Este original não significa a desesperada 

uniqueness and novelty 128 de que nos fala Juhani Pallasmaa; na verdade, a ideia de “convocar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
126 Pallasmaa, Juhani. The Eyes of the skin. Architecture and the senses, New York, John Wiley, 2009, 
p.72. 
 
127 “Aquilo que se esqueceu não foi simplesmente anulado, posto de parte: foi consignado ao 
esquecimento. (…) 
A fidelidade àquilo que não pode ser tematizado, mas também não simplesmente silenciado, é uma 
traição de natureza sagrada na qual a memória, girando subitamente como um redemoinho, descobre a 
rente de neve do esquecimento. Este gesto, este abraço invertido da memória e do esquecimento, que 
conserva intacta, no seu centro, a identidade do que é imemorial e inesquecível, é a vocação.” 
 
In Agamben, Giorgio. Ideia da prosa, Lisboa, Cotovia, 1999, p. 37-38.  
 
128 “However, today’s obsession with the uniqueness and novelty has misguided our judgement of 
artistic phenomena.” 
 
In Pallasmaa, Juhani. The Thinking hand : existential and embodied wisdom in architecture, 
Chichester, John Wiley & Sons, 1982. 
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em esquecimento” remete justamente para o oposto. É um esquecimento não esquecido, é um 

esquecimento com reminiscências, e se o convocamos, não podemos falar de acontecimentos 

pop-up, de originalidades que surgem sem raízes.  

 Falamos antes de uma originalidade que está associada a uma ideia de esquecer a 

referência para que, no processo, ela surja naturalmente. A originalidade pretende, portanto, 

fugir à cópia directa, à citação consciente. Tirar à memória a certeza que ela acarreta, de 

modo a que dela emirja apenas a sua essência. 

 

6.21 

Escreve para não saberes quem és. 

6.22 

Desconhece-te a ti mesmo.  

6.11 

O ensaio não é a exposição de um saber dominado, mas o des-domínio de 

quem procura e encontra o que não sabia.129 

 

 Como se o processo fosse: primeiro deixar-se intuir, depois procurar entender, e 

finalmente esquecer. 

 

Buildings are not abstract, meaningless constructions, or aesthetic 

compositions, they are extensions and shelters of our bodies, memories, 

identities and minds.130 

 

 Provocamos a relação com o contexto, visitamos o terreno e aprofundamos a relação 

intuitiva a partir de um exercício. Queremos ver, experienciar, mas com uma intenção. 

Iniciamos a partir de agora o processo de levantamento do terreno. Já o conhecemos, mas 

fazemos de conta que nunca o vimos, para mais tarde recuperarmos as ideias e conjugarmos 

sentidos.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
129 Eiras, Pedro. “Como se escreve um ensaio”, Constelações. Ensaios Comparatistas, Porto, Edições 
Afrontamento, 2013, p. 243-244. 
 
130 Pallasmaa, Juhani. The thinking hand : existential and embodied wisdom in architecture, Chichester, 
John Wiley & Sons, 1982. 
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(um) PROJECTO 

[Adega em Oura, Chaves] 

 

 

 

 

  

Levantamento do Terreno. (Manuel, 9 anos) 
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3 de Dezembro de 2013 

 

Sempre foi para mim difícil problematizar o lugar da arquitectura através de uma linguagem 

que não fosse expressamente analítica, como relatórios informativos que preparam ou 

evidenciam um programa. 

Ontem, sem programa previamente definido, sem qualquer premissa, visitei o terreno para 

onde devo projectar uma adega. Não desenhei (porque) estava muito frio. O Síndrome de 

Raynaud invalida-me as mãos. Porém, o lugar não me é (nada) estranho, grande parte das 

minhas férias dos últimos 10 anos foram passadas lá. 

 

9 de Dezembro de 2013 

Uma semana depois recordo ainda o que o terreno tem de mais bonito e sensorial: cores e 

texturas. Talvez ser Outono ajude, mas é no Outono que tudo ganha a maturidade para 

hibernar e se preparar para renascer. No Inverno os caminhos e as terras recebem do céu o 

manto branco que as cobre até ao nascer do sol e até aos dias mais longos, quando germinam 

as flores na Primavera e os frutos, no Verão. Esta é terra muito fértil e vive no solo as 

extremidades das quatro estações. 

 

5 de Setembro de 2015 

Ontem, com um programa relativamente definido e uma proposta em curso, voltei -- 

provavelmente a última vez antes da entrega da dissertação -- ao terreno da adega, ou Oficina 

de Espumante, como gosto de chamar-lhe. Embora me seja um local tão familiar -- por mim 

tantas vezes percorrido --, a sua paisagem viu-se bastante alterada, desde a primeira vez que o 

olhei com intuito de pensar para lá uma intervenção. Está limpo, todos os pinheiros foram 

eliminados deste lote e do que se situa imediatamente abaixo. Modificou a aparência do 

terreno da adega -- com os seus socalcos agora bem expostos --, assim como a vista que dele 

se tinha para o vale. 
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460

440

Corte do vale. Relação entre a posição do terreno da adega e a colina que a 
enfreta. 

Vista aérea do complexo que alberga a vinha e o terreno para a adega. 
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INFORMAR  O TERRENO E O EXERCÍCIO 

geografia e observações locais 

 

 

 Inscrita na região de Trás-os-Montes, a freguesia de Oura, vizinha de Vidago, é 

composta por uma aldeia dividida em duas partes pela Estrada Nacional, a antiga, a este, e a 

nova, a oeste. Do lado poente da aldeia, ergue-se a vertente nascente da Serra d’Oura, onde, a 

meia encosta e sensivelmente à altura da linha de festo do monte com que se depara, se 

encontra o terreno que nos foi entregue para concepção (do projecto) de uma adega. Este 

terreno está integrado no complexo que alberga uma habitação de recreio, uma piscina, uma 

casa na árvore, alguns espaços de armazenamento, árvores de fruto, uma pequena horta, 

pequenos bosques, alguns animais e dois hectares de vinha.  

 Sobre esta encosta cabe-nos pôr em evidência alguns pontos que dizem respeito ao 

seu carácter, situação e condição, que promoverão a reflexão no momento do projecto.  

 Caracterizada pelas altas amplitudes térmicas, que oscilam entre temperaturas 

negativas no Inverno e que rondam os quarenta graus no Verão, é importante referir que esta 

encosta se encontra sob incidência solar durante quase todo o dia. Considerando a curva do 

sol que tomba para Sul, este só deixa de atingir o terreno depois de cruzar a linha de festo da 

serra, na sequência do seu caminho para poente, fazendo com que durante o dia apenas a 

vertente Norte esteja protegida da insolação directa. 

 Outra particularidade da serra e das zonas em redor está relacionada com a sua 

natureza granítica. O granito é uma rocha resistente à meteorização, de porosidade baixa e 

bastante resistência à compressão. Considerando o fácil acesso ao material e juntando a estas 

características a sua boa trabalhabilidade e muito boa aderência à argamassa, encontra-se 

facilmente uma justificação para a presença constante das alvenarias de granito na 

arquitectura popular local. 

 Relativamente ao terreno, apraz-nos explicar o enunciado que nos foi entregue: para 

uma parcela do complexo acima mencionado, encomedaram-nos o projecto de uma adega. 

Essa parcela tem os seus limites desenhados pelo difícil acesso ao terreno, e a sua forma 

aproximadamente triangular, advém da bifurcação e reencontro do caminho que permite o 

acesso a toda a propriedade. 

 O enclave limitado pelas vias de circulação não é um baldio, é um terreno que 

apresenta características da sua humanização, designadamente os muros de suporte, em jeito 

de socalcos, que acompanham a pendente do terreno, ou escadas talhadas paralelas ao muro, 
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como se encontram nos socalcos durienses131
. Elementos naturais como os afloramentos 

graníticos, os taludes e um pequeno lago, são outros dos componentes que definem o seu 

carácter e ajudam à determinação da forma e volumetria que geram a sua singularidade. 

 Reconhecemos nas suas características potências contaminadoras do discurso 

projectual.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
131 Almeida, Maria Teresa. Espaços do vinho : proposta para uma adega em Cambres, Lamego, Porto, 
Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 2013, Tese de Mestrado, p.45.  
“As escadas mais comuns são as que se dispõem paralelas aos muros, de um único lanço e bastante 
estreitas para não ocupar muito espaço.” 
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Excerto da Carta Militar da Região, com 
identificação do terreno e das cotas 
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LEVANTAMENTO(s) 

documentos e processos de [re]conhecimento  

 

Compreender é localizar. 

Gonçalo M. Tavares 

 

 

 A Carta Militar, à escala 1:25 000 foi o primeiro elemento gráfico consultado para a 

aproximação rigorosa ao terreno. Conseguimos localizar o terreno, situado no flanco oeste da 

freguesia de Oura, graças aos caminhos de acesso que partem da aldeia e de Vidago. 

Conhecendo bem estes percursos, não foi difícil desenhar os seus limites e perceber que a 

Carta Militar nos facultava a informação de 3 curvas de nível com desníveis de 10 metros, e a 

linha de água, que atravessa o terreno no seu sentido transversal.  

 Continuando à procura de novos elementos, foi no website oficial do Município de 

Chaves, que nos deparámos com o motor de emissão de “Plantas de Localização”132 do 

concelho. Estas apresentavam outro nível de detalhe, que nos permitiram reconhecer as 

construções existentes na propriedade, bem como 4 curvas de nível, cujo corte altimétrico133 

permitiu verificar o seu intervalo de 5 em 5 metros. Estes documentos, trabalhados com a 

imagem aérea da serra, permitiram conceber a primeira base de trabalho, que no entanto se 

revelou insuficiente, dada a escala dos desenhos.  

 Como provocar a imaginação à escala 1:25 000, quando se pertende idealizar algo à 

escala real? Era necessário encontrar uma solução que nos aproximasse o mais possível da 

escala humana do território. Essa relação é conseguida quando percorremos um espaço, 

quando entramos num espaço, quando conseguimos entender que existe um limite que nos diz 

que há um dentro e um fora, quando os nossos pés nos deixam compreender distâncias no 

plano horizontal e  a nossa altura a relação com as dimensões verticais. Só a relação do corpo 

in loco nos permite esse entendimento.  Compreender in situ é o primeiro fenómeno de 

humanização de um espaço. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
132 http://www.chaves.pt/Default.aspx?ID=265 
 
133 O corte altimétrico foi conseguido através da Câmara Municipal Chaves, que nos facultou o 
fragmento da “Planta de Localização” em formato digital. 
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Representação gráfica do levantamento. O primeiro é o desenho effectual in loco, durante o 
levantamento e o segundo a mostrar a transcrição dos dados recolhidos, em desenho rigoroso. 



! 81!

 

 

A compreensão intelectual é uma compreensão física: com medidas de 

proximidade e afastamento.134 

 

  Para tal, optámos por partir para o terreno e fazer o seu levantamento. A escassez de 

meios promoveu um primeiro levantamento artesanal, improvisado, criativo e intuitivo, que 

fotografámos135 para nos ajudar à sua posterior sistematização.  

 Uma vez que não dispúnhamos de material para efectuar uma medição rigorosa, 

procedemos do seguinte modo: concentrámo-nos em quatro instrumentos - uma bússola, um 

nível, uma fita-métrica e uma vara - para criar um sistema de triangulações. O primeiro passo 

foi escolher o ponto onde estaria assente a vara, esse ponto serviria como charneira. À ponta 

superior da vara estava presa uma fita-métrica cuja função era medir a hipotenusa de muitos 

triângulos rectângulos imaginários que desenhámos. O processo continuou com a escolha de 

um segundo (terceiro, quarto, etc., etc.,…) ponto, usando a bússola para medir o ângulo que a 

sua posição fazia em relação ao cardeal Norte e apontando a medida da hipotenusa que parte 

da ponta da vara até ao ponto escolhido. A partir destes dados foi-nos possível encontrar a 

verdadeira grandeza da distância da vara ao ponto no plano horizontal, utilizando a seguinte 

fórmula: 

 
  - medida da sombra = cos (90º - x) * medida da hipotenusa  
 
 A sistematização e aplicação dos dados recolhidos no terreno resultou nos desenhos 

que agora apresentamos. Reconhecem-se algumas deficiências neste levantamento, 

nomeadamente a inexistência de curvas de nível, o que nos obrigou, depois da sobreposição 

aos dados da Carta Militar e Planta Altimétrica, a ser criativos no desenho das curvas 

intermédias.  

 Por outro lado, este levantamento permitiu-nos, pela primeira vez, reconhecer e 

desenhar os elementos topográficos identitários deste terreno, designadamente, a 

configuração de taludes e maciços rochosos. 

   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
134  M. Tavares, Gonçalo. Atlas do Corpo e da Imaginação; Alfragide. Editoral Caminho, 2013, p.31. 
 
135 Anexo 1 Representação fotográfica do terreno, do levantamento e da sistematização da informação. 
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Sobreposição do Levantamento com a Carta Militar, Planta de Localização e Imagem Aérea. 

Maquete realizada a partir do cruzamento dos dados da imagem anteriores. 

Levantamento topográfico. 
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 Fomo-nos aproximando, a pouco e pouco, do desenho cada vez mais rigoroso. A 

concepção e participação activa neste primeiro levantamento estimulou intensamente a 

relação  com o lugar. A selecção das qualidades mais singulares estava cada vez mais 

relacionada com a nossa percepção do espaço, bem como com a sua evidência pela distinção. 

Deste modo, este levantamento exigiu de nós um poder de imaginação sobre  como levantar a 

morfologia do terreno. Foram esses os vínculos que rapidamente percebemos serem 

importantes identificar com o exercício, uma vez que, apesar do esforço, terminaríamos o 

levantamento sem o desenho exacto das curvas de nível.  

 Ainda assim, procurámos legitimar o nosso levantamento confrontando-o com a Carta 

Militar, Planta de Localização e fotografia aérea. Ao verificarmos a existência de 

coincidências, como mostram os desenhos, conseguimos validar o nosso trabalho e usá-lo 

como novo ponto de partida para o projecto.  

  Foi um avanço muito positivo recolher dados que nos permitiram construir uma 

maquete onde as principais características do terreno já são facilmente identificáveis. No 

entanto, a vontade expressa do cliente em contruir a adega obrigou a um detalhamento 

topográfico maior. Por essa razão, encomendou-se o levantamento topográfico a 

profissionais, à escala 1:200, onde além das curvas de nível é possível identificar com rigor a 

flora, os afloramentos rochosos, as intervenções no terreno, os momentos de fácil 

acessibilidade ao terreno, as plataformas e os muros.  



Evolução dos Elementos Topográficos à escala 1:000





!86!

Sobreposição e comparação dos elementos morfolóficos. 
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SOBREPOSIÇÃO E COMPARAÇÃO DE ELEMENTOS  MORFOLÓGICOS 

 

 As imagens que agora revelamos mostram o processo segundo o qual o material 

morfológico a que tivemos acesso foi evoluindo. Os desenhos têm sempre como fundo a 

imagem aérea do terreno para facilitar o entendimento da cartografia e a relação entre o 

abstracto, que caracteriza os desenhos, e a realidade concreta do terreno.  

 Na primeira imagem voltamos a mostrar o Primeiro Levantamento (PL) sobreposto à 

Planta de Altimétrica (PA), porque foi a partir da conjugação destes elementos que 

conseguimos aprofundar as caracterísiticas topográficas do terreno, cujo resultado se 

apresenta na segunda imagem.  

Quando comparamos esse resultado com o Levantamento Topográfico (terceira 

representação) conseguimos identificar  pontos de contacto entre os dois elementos. 

! Embora PL se revele bastante mais próximo de LT do que as plantas camarárias, a 

falta de um perímetro definido a priori faz com que muitos dos pontos que geram o contorno 

sejam difíceis de localizar com exactidão — não se sabe se termina no limite interior ou 

exterior do caminho, por exemplo. Comparando os dois levantamentos reconhecem-se erros 

cometidos em PL, nomeadamente a inexistência de um limite que precedesse o início do 

exercício do levantamento. Ainda assim, as semelhanças entre os dois parecem não anular a 

validade de PL, o que nos leva a concluir que o processo utilizado para construir PL não foi 

totalmente descabido, embora tenha sido ingénuo. Parece-nos ter falhado — além da não 

delimitação da área a levantar — o número de pontos levantados.  

Olhando para o desenho, e com vista ao aperfeiçoamento do método utilizado, infere-

-se a possibilidade da escolha de uma métrica entre pontos a levantar, talvez a partir da 

criação de uma malha ortogonal, que contribuiria para a criação de uma regra, onde todos os 

pontos situados nas suas intersecções seriam levantados. A partir daí seria mais fácil e 

rigoroso o desenho dos elementos que mais se evidenciam na topografia do terreno.  
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Empa da vinha. 

Diagrama exemplificativo da cronologia do processo vitivinícula. 
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ADEGAS E SISTEMAS DE PRODUÇÃO VITIVINÍCULA 
[o prenúncio do esquema funcional]  

 

Cuando verdea de nuevo la vid,  
el vino se agita en la cuba; 

cuando arden las rosas de nuevo,  
no sé qué ocurre en mí. 

J. W. Goethe 

 

 Partimos do princípio que cada projecto, independentemente da sua função, deve 

procurar um equilíbrio entre o pedido e os exemplos de programas semelhantes formalizados. 

Encontramos sempre dois extremos: num, o primeiro espaço de produção vinícola, cujos 

primeiros exemplos remontam à Civilização Romana136; no outro, os recentes laboratórios 

alquímicos e anti-sépticos, onde hoje em dia se desenvolve a produção de vinho. Mas 

olhemos para o que nos é pedido: uma adega de pequenas dimensões e carácter familiar, 

localizada nos terrenos da vinha de 4 hectares e segunda habitação do cliente. Olhar para trás 

permite-nos identificar os espaços essenciais para a concepção de uma adega e olhar para hoje 

deixa-nos deduzir quais o contributos tecnológicos recentes que podem prover uma adega 

destas dimensões de ferramentas importantes e eficazes. Porque, convenhamos, nesta pequena 

oficina de espumante, não existe o apuro rigoroso da concepção vinária laboratorial, existe 

antes o entusiasmo e o carinho de fazer o melhor espumante possível.  

 Há, no entanto, pelo menos uma característica transversal a qualquer cronologia da 

vitivinicultura: o tempo — tempo enquanto repouso, tempo enquanto cuidado, tempo durante 

o qual se vêem passar outras medidas de tempos, um tempo circular, como as estações —. O 

vinho tem a sua própria medida de tempo, lembramos que as videiras só produzem uva uma 

vez por ano. Após a colheita da uva, a vinha entra em descanso vegetativo. Durante este 

período é necessário conduzi-la: podá-la para eliminar os cachos de bagos pequenos e menor 

qualidade e podá-la para que a luz do sol atinja os cachos cobertos pelas folhas da videira.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
136 “Contudo, os primeiros registos datáveis e concisos, que permitem caracterizar os espaços onde 
ocorre a produção vinhateira, pertencem à civilização Romana.” 
 
In Margarido, Raquel Joana. Adegas Contemporâneas. Um novo discurso na arquitectura vernacular 
ou o boom do Eno-arquitecturismo?, Coimbra, Departamento de Arquitectura da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 2009, p.3. 



!90!

 

Colocação da uva no desengaçador. 

Saída do canganho. 

Bombeamento do vinho para os toneis. 
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 Simultaneamente, realiza-se a empa da vinha, que consiste em “amarrar a vara que 

resulta da poda a um tutor (geralmente um arame). O tutor apoia a videira e permite que a 

seiva chegue a toda a planta.”137  Durante este período a vinha é ainda pulverizada com 

produtos fitossanitários que eliminam os organismos nocivos para a parreira. 

 Todas estas acções contribuem para o bom desenvolvimento e amadurecimento dos 

cachos de uva, até que o ciclo da vinha se feche, coincidindo com período indicado para a 

vindima. 

 O processo de vinificação não é um círculo temporal perfeito. Como já referimos, logo 

após a vindima a vinha entra em processo de vegetação. No entanto, simultaneamente decorre 

o processo de vinicultura.   

  No caso de produção de espumante, após a vindima — que é feita para caixas de 30 

Kg, de modo a garantir que os bagos não rebentam, nem entrem em fermentação antes do 

tempo —, a uva é transportada para a adega e a partir daqui o processo divide-se em duas 

grandes fases: a vinificação do vinho base e a espumantização138.   

  

 As uvas brancas e tintas passam por processos de vinificação diferentes. No caso das 

tintas, à recepção da uva deve seguir-se o desengace — processo mecânico que separa os 

bagos do cacho139 —, e a condução dos bagos de uva para os tonéis, através do uso de uma 

bomba, no nosso caso. Nesta fase a uva entra em maceração, ao ter o mosto em contacto com 

as peles do bago e procede-se à inertização, que consiste na aplicação de antioxidantes e 

sulfurosos que vão proteger a atmosfera do vinho dentro dos tonéis — até à libertação de CO2 

pela fermentação — e impedir o desenvolvimento de microorganismo na cuba, 

respectivamente. Entretanto o vinho repousa durante cerca de 30 duas e a esta fase sobrevêm 

outras três: a da clarificação — ou remoção dos sólidos em suspensão no mosto — através de 

um processo de decantação; a da inoculação de leveduras, para protecção do vinho; e, 

finalmente, a primeira fermentação  alcoólica ,— que decorre nas cubas. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
137 Infovini,!disponível!em:!http://www.infovini.com/classic/pagina.php?codPagina=7&flash=1 
 
138 Sogrape vinhos, “Vinificação de vinho espumante”, disponível em: 
http://www.sograpevinhos.com/enciclopedia/guia_vinho/vinificacao/espumantes 
 
139 Este processo deve anteceder sempre o esmagamento, para que o engaço não seja afectado pelos 
rolos do esmagador. 
 
Associação para a Escola Superior de Biotecnologia. 
http://www.aesbuc.pt/twt/etgi/myfiles/meussites/enologia/2005/recepcao.htm (página extinta) 
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Prensa da uva branca. 
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  A preparação do vinho base para espumantização é o passo seguinte. É um processo 

tetrafásico, que se reparte pela lotação — que consiste em acrescentar espumantes de anos 

anteriores, considerados de alta qualidade, para garantir a semelhança entre o produto final de 

ano para ano —, pela colagem (clarificação deste novo vinho), pela refrigeração e pela 

filtração — ou clarificação extrema e final. Após a clarificação inicia-se a tiragem para 

garrafa do vinho base, ao qual é acrescentado licor de tiragem (adição de açúcar e leveduras). 

A partir desde momento o vinho entra na segunda fermentação, agora em garrafa. As garrafas 

são capsuladas e colocadas na horizontal e ficam em repouso durante cerca de 2 meses. 

Depois é necessário proceder novamente à remoção dos depósitos e ao atesto com licor de 

expedição (combinação de açúcares e CO2), cuja função é definir o tipo de espumante - bruto, 

seco, meio-seco, extra-seco, doce que encontramos no produto final. 

  

 No caso das uvas brancas, ao desengace sucedeo esmagamento em lagar e a 

prensagem, em prensa manual, que permite a libertação do mosto, que é decantado e 

conduzido com a ajuda de uma bomba para os tonéis paralelepipédicos, onde fica a fermentar. 

A partir daqui, o processo é comum ao das uvas tintas.  

 

 Para compreendermos melhor de que forma todo o processo de vitivincultura tem 

implicações para o dimensionamento de uma adega, aproveitamos para esboçar os cálculos do 

nosso projecto, de acordo com os parâmetros indicados pela Direcção Regional de 

Agricultura e Pesca do Centro (DRAPC)140.  

 O dimensionamento está dependente da capacidade e da produção da vinha, portanto, 

consideram-se os seguintes dados para realização do cálculo: 

 

 Quantidade de uvas a vinificar 

 Distribuição da produção 

 Número de dias da vindima 

 Rendimento das uvas em mosto 

 Duração da fermentação dos mostos brancos 

 Duração média da maceração dos mostos tintos 

 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
140 Carvalheira, José. A Concepção da Adega, disponível em: 
http://www.drapc.min-agricultura.pt/base/geral/files/concepcao_da_adega_2014.pdf 
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 Consultámos os resultados médios da região de Champagne, onde em média, 4 000 kg 

de uva rendem 2 050 litros de champagne (aprox. 50%)141, para termos uma base de 

comparação com outro local onde o espumante é produzido. Sabendo que são colhidos 10 000 

kg de uva e tendo como base o rendimento da região de Champagne, estimar-se-ia a produção 

de 5 125 litros de espumante, por ano. No entanto, sabe-se que o produtor que nos pediu o 

projecto da adega, apresenta resultados na ordem dos 3 500 litros de espumante anuais, 

aproximadamente 35% da colheita em mosto.  

 Resultados: 

 
 Quantidade de uvas a vinificar 10 000 x 0,35 l/kg = 3 500 litros 

 Distribuição da produção:      50 % tintos e 50 % brancos 

 Número de dias da vindima: 1 dia para as uvas tintas, 1 dia para as uvas brancas 

 Rendimento das uvas em mosto: 35% 

 Duração da fermentação dos mostos brancos: 20 dias 

 Duração média da maceração dos mostos tintos: 30 dias 

  

 Termos noção do rendimento da vinha permite-nos dimensionar os equipamentos e, 

consequentemente, prever a área necessária para uma adega com essa capacidade de 

produção.  

Fez-se o inventário do equipamento já existente:  

 - 9 cubas que acolhem 9 740 litros no total 

  1 de 3 000 litros 

  1 de 2 500 litros 

  1 de 2 000 litros 

  3 de 500 litros 

  2 de 280 litros 

  1 de 180 litros 

 - 1 desengaçador 

 - 1 prensa manual 

 - 1 tanque de pisa móvel 

 - 7 barricas  

  

   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
141 http://www.sograpevinhos.com/enciclopedia/guia_vinho/vinificacao/espumantes 
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Diagrama do processo vitivinícula. 
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 Estes dados permitem-nos perceber que existe equipamento para o dobro da produção, 

razão pela qual, teremos que ter em conta que a adega a projectar, tem que ter uma área capaz 

de albergar todo o equipamento inventariado.  

 Ainda no documento supracitado, consultaram-se as recomendações relativas à 

localização e orientação. No que diz respeito à localização, são aconselhados os acessos 

fáceis e áreas de manobra de viaturas amplas, bem como o acesso a água potável. 

Relativamente à orientação, norte e nascente são as referidas como mais favoráveis. É 

inclusivamente sugerida a plantação de árvores na ala sul, de modo a proteger a adega das 

temperaturas mais altas. 

 Ao nível dos materiais, são aconselhados revestimentos em materiais resistentes, 

laváveis e anti-derrapantes no caso dos pavimentos. É salientada a importância do isolamento 

térmico de paredes e tectos e ainda um cuidado particular com a ventilação, para controlo da 

temperatura e humidade no interior da adega.  

 Consideradas as recomendações, surge a altura de procurarmos dar resposta ao projecto 

encomendado, no que diz respeito às suas condições — programa —, esboçando alguns 

diagramas programáticos, e condicionantes — exigências —, que nos permitirão 

problematizar o lugar, em função da encomenda.  

 Directamente, o cliente pediu uma adega com cerca de 200m2, duas salas distintas, 

instalações sanitárias e balneários, sala de provas e arrumos. Referiu que as salas, embora 

com a finalidade de albergar os equipamentos da adega, deveriam ser amplas e espaçosas o 

suficiente para que lá também se pudessem guardar as alfaias agrícolas.   

 Usando da relação próxima com o cliente, aproveitámos para inserir outros espaços no 

programa. Sabendo que, depois da vindima, se prepara uma mesa onde todos os participantes 

se juntam a comer, optou-se por acrescentar uma cozinha, uma área de refeição e outra de 

estar no  

edifício da adega, tornando o espaço social como parte integrada do projecto e criando assim 

uma unidade entre as componentes que integram o ritual da vindima.  

 Relativamente às exigências, informa-se a imprescindibilidade da construção em 

alvenaria de granito, a vontade de encontrar a presença da rocha no interior da construção — 

o que limita a área de implantação — e o abate de todos os pinheiros, prejudiciais à saúde da 

vinha, e consequente substituição por oliveiras.  

 Assim sendo, elencam-se como espaços que configurarão a adega os seguintes: zona de 

recepção (alpendre, cais), zona de armazém que alberga um espaço versátil onde é possível 

instalar o equipamento necessário para a vindima (nomeadamente, a prensa, que considera já 

o tapete para onde é despejada a uva, a pisa mecânica e as mangueiras que canalizam a uva 

esmagada para os tonéis, através de uma bomba também ligada a este equipamento), um 
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tanque de pisa móvel, bem como os espaços de armazenamento onde estão instalados os 

tonéis e as barricas. Além deste espaço, deve considerar-se a existência de uma garrafeira, 

bem como uma zona de engarrafamento, para além das zonas de serviços, destinadas a 

sanitários e balneários, e ainda um escritório. É também pragmático e oportuno promover 

uma infraestrutura que permita a fácil lavagem e manutenção dos espaços.  
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IMPLANTAÇÃO  

[Apresentação de estudos e primeiras formas de ajuste às áreas, para desenvolvimento 

do projecto.] 

 

Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better. 

Samuel Beckett 

  

 

A primeira maquete foi feita com base nos elementos da Carta Militar e da Planta de 

Localização. É uma maquete à escala 1:500, de carácter territorial. Apesar dos primeiros 

estudos de implantação já terem tido por base o cruzamento dos dados entre o Primeiro 

Levantamento e a Planta de Localização, estes foram desenvolvidos igualmente à escala 

1:500 para que pudessem ser testados nesta mesma maquete.  

De modo a compreender o terreno, ensaiaram-se formas que se adossassem ao talude 

de granito que divide o terreno sensivelmente a meio no seu sentido longitudinal. 

Relembramos que uma das condições do cliente era a presença desse mesmo maciço granítico 

no interior da adega, exigência que condicionou a área possível para a implantação do 

projecto, que viu concentrandas as suas possibilidades na zona centro-norte do terreno.  

 Apesar do requisito, afigura-se fundamental referir que a implantação determinada se 

localiza na zona mais estável do terreno, que encontra, tanto a Norte como a Sul, duas zonas à 

cota dos caminhos, revelando duas entradas/acessos naturais. Ao situarmos a adega neste 

espaço lidamos de imediato com quarto situações: as confrontações a norte, sul, nascente e 

poente. 

 Imediatamente a norte encontra-se uma das zonas de acesso estável ao terreno. Se 

por um lado este factor é um contributo natural para o projecto, por outro revela a necessidade 

de resolver a relação com o topo norte da rocha que desenha um dos gavetos do terreno.  

 A sul somos cotejados com a primeira grande diferença de cotas, de 3 metros, que é 

uma dimensão considerável, tendo em conta a escala do projecto. De sul parte ainda o 

segundo acesso regular ao terreno. Este liga o caminho à esplanada de formato triangular, que 

acompanha os limites do terreno e se situa a nascente da zona de implantação. O vértice este 

deste triângulo situa-se 4 metros acima da cota do caminho de que bifurca neste exacto ponto. 

Esta diferença de alturas é outro motor de reflexão, uma vez que, por exemplo, a construção 

de um muro ao nível da esplanada, descaracterizaria não só o terreno, como invalidaria 

qualquer tipo de contexto visual entre o momento da chegada e o edifício da adega.  
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 A poente impõe-se a presença do talude granítico, cuja cota mais alta está a cerca de 

5 metros da cota de implantação. O único acesso vertical que existe dentro do terreno é o que 

se pode efectuar na ala sul, na zona onde foram levantados os socalcos que desenham a 

paisagem na área de maior inclinação do terreno.  

  

Considerando o programa já delineado e a referência de duas salas de 100 m2, dada 

pelo cliente, olhamos agora para os primeiros esboços e estes parecem revelar uma intenção 

de projecto: verificamos que todas as ideias fazem a distinção clara entre dois espaços — um 

para a adega, sala que exige mais área, e outro volume para o restante programa.  

 Sem estratégia de ocupação previamente determinada, nesta fase as investidas sobre o 

terreno intentaram ganhar de forma experimental alguma intimidade com as áreas do projecto 

e do terreno: procurámos manter-nos dentro da área sugerida, apresentando propostas que 

oscilaram entre os 80 e os 175m2. Se nesta fase as áreas foram altamente controladas e 

compactadas — não obstante a consciência de que o programa não incluía apenas as duas 

salas de produção e que por isso seria necessário o edifício ganhar outra dimensão —, na 

primeira proposta que desenvolvemos, o controlo perdeu-se e chegámos aos 340m2 de área, 

sem incluir todos os espaços estipulados no programa.   

As primeiras onze implantações tinham por base uma malha ortogonal de 3 metros e 

resultam, grosso modo, de operações casuais desenhadas ao mesmo tempo e de forma 

intuitiva. Não podemos falar de um método de trabalho que não aquele descrito por John 

Cage, em Silence, quando afirma que o método é a função das operações casuais142 . 

Reclamamos a possibilidade de um método que não surge a priori, mas que se reconhece ao 

longo de um processo, ou quem sabe, mesmo a posteriori. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
142 Cage, John. Silence: Lectures and Writings, New England, Wesleyan University Press, 1973, p. 20. 
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[Primeira Proposta] 

 

A primeira proposta143 organiza-se em três pisos onde a disposição dos espaços se 

associa ao processo de produção de vinho. A vontade inicial prendia-se com a criação de um 

projecto em três pisos que se relacionassem continuamente entre si. Para tal, concebemos uma 

adega cuja entrada se situava no piso intermédio — sala central/principal — e o restante 

programa foi distribuído colocando zonas comuns e serviços no piso superior e programa 

vinícula no piso inferior.  

 Consta que os primeiros exemplos datáveis de adegas no Ocidente são da Época 

Romana e que, na Idade Média, a sua continuação foi garantida pelas ordens monásticas 

beneditina e cisterciense144. Dado o carácter ritual da produção vinícula e a sua relação directa 

com a civilização Romana e ordens religiosas católicas, e considerando a importação do 

modelo da basílica Romana para os templos cristãos, afigurou-se interessante a aplicação 

desta referência ao projecto. Esta referência pode ser encontrada no corte transversal da 

proposta, que apresenta a forma de meia basílica e permite a tal interligação entre pisos.  

Considerada a função primordial da adega145, considerou-se pertinente que a entrada 

principal coincidisse com o local por onde chega a uva da vindima. Situámos, portanto, a 

porta na ala sul do terreno, onde se localiza o seu acesso natural ao terreno — motivado pelo 

ponto onde as cotas do caminho e do terreno se fazem coincidir. A entrada compreende um 

alpendre onde, protegida do sol, a uva pode ser depositada antes de entrar na adega e a sala 

que segue  imediatamente  a  porta  contém  os  diferentes  acessos  verticais  do  projecto,  os 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
144 “A produção vitivinícola, cuja dimensão temporal se estende por milénios, cruza diversas esferas 
culturais e sociais do Homem, ao mesmo tempo que é acompanhada pela História da Arquitectura. 
Contudo, os primeiros registos datáveis e concisos, que permitem caracterizar os espaços onde ocorre a 
produção vinhateira, pertencem à civilização Romana. Incorporados na villa romana e sustentados 
pelas disposições dos Tratados de Agronomia, estes espaços ocupavam divisões com um destaque 
relativo nas dependências domésticas. 
 A continuidade do legado produtivo romano é assegurada, na Idade Média, pelas ordens 
monásticas beneditina e cisterciense. O vinho representa para estas entidades eclesiásticas um 
importante elemento, que se desenvolve para além da escala da sua importância litúrgica. Em inúmeros 
mosteiros, difundidos a partir da Europa Central, os espaços produtivos encontram- se incluídos no 
agregado programático dos seus complexos.” 
 
In Gírio Margarido, Raquel Joana Freitas. Adegas Contemporâneas. Um novo discurso na arquitectura 
vernacular ou o boom do Eno-aquitecturismo?, Coimbra, Departamento de Arquitectura da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 2009, p. 3 
  
 
 



   A  primeira  proposta  que  desenvolvemos  apresenta  a  entrada  sul,  motivada  pela  posição  do  caminho    mais  regural  para  as  carrinhas  
trazerem  a  uva  da  vindima.  Existe  uma  espécie  de  alpendre  que  antecede  a  sala  do  desengaçador,  prensa  e  lagar  móvel,  para  depósito  da  
uva  à  chegada.  Baseámos-nos  na  ideia  das  adegas  tradicionais  que  funcionam  por  gravidade  para  desenhar  um  projecto  em  dois  pisos.  
No  piso  inferior  ao  da  entrada  situa-se  a  área  das  cubas,  a  zona  de  engarrafamento  e  o  acesso  à  garrafeira,  que  se  escava  na  rocha  e  onde  
esta  desenha  a  sua  parede  poente.  No  piso  superior  ao  da  entrada  localizam-se  os  balneários  e  uma  cozinha  e  espaço  de  refeição  que  co-
municam,  através  de  um  mezanino  com  os  pisos  inferiores.municam,  através  de  um  mezanino  com  os  pisos  inferiores.

Escala  1:500
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lavabos e a sala onde se efectua a pisa, o desengace, a prensa, etc…, ou seja, onde têm lugar 

todas as operações que antecedem a fermentação do vinho nos tonéis, que se situam no piso 

de baixo. As adegas tradicionais eram geralmente organizadas em desnível, porque tiravam 

partido da gravidade aquando da condução do mosto para os recipientes apropriados. 

Quisemos, de alguma forma, fazer referência a esta prática, embora, hoje em dia e no nosso 

caso, esta condução seja, maioritariamente, feita com a ajuda de bombas eléctricas. A 

linearidade do programa e as adjacências e jogo de cotas do projecto, relacionam-se também 

com o facto da segunda entrada natural do terreno se situar 3 metros abaixo da cota da 

primeira, e permitir assim, nos lados opostos do terreno, assinalar o momento de entrada da 

uva para a vinificação e o momento de saída e escoamento do produto. Ao associarmos os 

processos pela ordem em que estes se sucedem, simulamos uma espécie de cronodiagrama 

das acções, que, neste caso, pontua o final de um ciclo que começa com a renovação da vinha, 

ano após ano.  

O piso de baixo inclui, para além da sala das cubas, a área de engarrafamento e a 

garrafeira que se desenhou escavada na rocha por razões que aliavam as intenções estéticas do 

desenho de projecto, com a necessidade de conseguir um espaço fresco, resguardado, 

protegido, independente de sistemas de controlo de temperatura, para arrecadar os 

espumantes engarrafados em segunda fermentação ou à espera de serem consumidos.  

 Finalmente, no piso superior estão dispostos os balneários e os espaços sociais: sala e 

cozinha. Existem dois acessos ao piso de cima, ambos feitos a partir do piso da entrada. Um 

está dissimulado no bloco dos lavabos do piso intermédio. Ao contorná-lo, esconde-se da 

vista o acesso ao corredor dos balenários. Os balneários estão separados por uma porta da 

área social. O acesso principal a esta zona é feito através de uma outra escada, alinhada com a 

parede oposta à da entrada e é escavada na rocha. Esta área é composta por uma cozinha e 

uma sala de refeição que participa, através de um mezanino, do piso da entrada e com a sala 

das cubas, dado que esta está na mesma linha da escada que interliga os espaços da 

vinicultura, que comunicam também entre si.   

 Apesar da rigidez geométrica da planta de coberturas, no interior da sala principal 

existe uma organicidade provocada pela presença da rocha no interior do edifício. Esta 

caracteriza e traz para dentro do projecto o contexto pictórico da paisagem exterior. O mesmo 

acontece na sala da garrafeira, que ao contrário da amplidão desta sala, se recolhe, numa 

espécie de gruta fabricada, onde ¾ dos planos verticais são rocha escavada.  

 As aberturas foram trabalhadas no sentido de iluminarem apenas directamente os 

espaços sociais e a sala principal. Deste modo, os espaços que exigem isolamento térmico 

para controlo do ambiente interno dos produtos, ficariam salvaguardados. No entanto, a 

orientação longitudinal do edifício não contribui para a autosuficiência dos materiais na sua 
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função de isoladores térmicos, uma vez que o alçado de maior dimensão do projecto está 

voltado para nascente, a zona mais afectada pela incidência solar.  

No que respeita a materialidade do edifício, este foi concebido para ser construído em 

tijolo com revestimento a esteios de granito, semelhantes aos que se usam nas estruturas das 

vinhas. Relativamente à cobertura, que acompanha com os diferentes pisos a pendente do 

terreno, equacionou-se a utilização do zinco, que embora não seja um material presente na 

tradição construtiva local e que, por essa razão, vá contra os princípios que enunciamos nesta 

tese, tem a particularidade de se ver transformado com a passagem do tempo, ganhando uma 

patina gradativa, que traz para o projecto a fixação da memória. 
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[Segunda Proposta]!
 

A segunda proposta nasceu da reflexão sobre o primeiro projecto, e relacionou-se 

essencialmente com uma redefinição da hierarquia dos espaços. Desenhada já sobre a matriz 

rigorosa do Levantamento Topográfico, este segundo esboço manteve algumas das premissas 

consideradas no primeiro projecto, nomeadamente, o número de pisos e a noção distributiva 

do programa concordante com a sucessão de eventos que compõem a vinicultura. No entanto, 

considerou-se que determinados espaços requeriam uma área mais estável e definida, como 

no caso da zona de engarrafamento à qual se adossou uma sala de provas que se relaciona 

com o exterior, ao projectar-se sobre a paisagem. Delineou-se, pela primeira vez, um arranjo 

exterior que repete num pátio a forma e dimensão da sala de provas e é rematado por um 

tanque recolector de águas pluviais, contornado pelo reposicionamento de alguns muros 

identificados no Levantamento Topográfico. 

 Outra das preocupações prendia-se com o facto de nos parecer que o espaço da 

garrafeira exigia alguma solenidade. Se falamos de ritual, quando falamos do processo 

vitivinícula, pareceu-nos que o local onde se guarda o licor tão esperado, reclama o lugar de 

excepção no espaço da adega. Apesar do projecto ter sofrido claras transformações, além das 

premissas enunciadas que mantivemos, tentámos, inicialmente, conservar também a ideia do 

corte basilical, desta vez completo. Todavia, o corte perdeu esse carácter aquando do desenho 

do alçado, momento em que optámos, por questões de desenho, deixar cair as águas da 

cobertura do piso de entrada. 

 A nova planta de coberturas, o alçado principal e a planta do piso de entrada 

apresentam um formato cruciforme. A planta do piso inferior, onde continua o processo de 

vinificação, é o espelho da que lhe está imediatamente acima: sofre uma rotação sobre o eixo 

vertical que marca o centro do edifício. Já a planta do piso superior, é um grande espaço 

longitudinal que evidencia os espaços de intersecção das restantes plantas.  

 Na nova organização, os lavabos foram posicionados à direita da entrada, arrumados 

de forma a não prejudicar a regularidade geométrica da sala principal e mais agitada. No 

alinhamento das casas de banho encaixámos as escadas de acesso ao piso inferior, onde 

mantivemos a sala das cubas, e um pequeno piso, situado entre o piso de entrada e o superior. 

Neste meio constaria uma pequena sala de estar, com vista sobre a paisagem, bem como o 

respectivo acesso ao piso de cima, onde seria possível encontrar os balneários e o espaço 

social da  cozinha  e  sala  de  refeições.  Nesta  proposta,  os  espaços  deixam  de  comunicar  
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 visualmente entre si, as funções surgem mais controladas entre si, e os espaços optam por se 

abrirem visivelmente sobre o exterior. 

O elemento agregador dos espaços passa a ser a garrafeira. Esta aparece como a 

grande transformação do projecto. Existem dois percursos possíveis para aceder aos 

diferentes espaços da adega. Considera-se como principal o que passa a estar no interior da 

garrafeira. A rocha deixa de estar presente na sala de trabalho para adquirir uma importância 

crucial na caracterização da garrafeira, que agora ocupa em pé direito o espaço dos três pisos 

e faz a sua conexão através de uma escada de carácter escultórico e inspiração seiscentista. 

No piso de entrada existe uma porta, pontuada por uma luz vertical, que assinala a entrada na 

garrafeira escavada na rocha. Quando entramos, estamos no patamar intermédio que nos 

permite contemplar o espaço completo: os flancos são planos forrados a prateleiras 

desenhadas para acolherem as garrafas, às quais acedemos por meio de corredores ancorados 

às paredes e ao fundo. Enquadrada por essa estrutura, temos a rocha como cenário de um 

espaço que se quer especial e singular. A presença do maciço granítico no interior da 

garrafeira lembra as garrafeiras que todos temos na memória: espaços subterrâneos, 

relativamente sombrios, construídos em pedra e por isso naturalmente frescos e húmidos. Em 

contrapartida, a escadaria imponente e os rasgos de luz subtil, mas penetrante, que tínhamos 

em mente, conferir-lhe-iam um carácter sacro e ceremonial que tão bem pontua o ritual em 

torno da vitivinicultura.  

Da identificação de alguns problemas na organização dos espaços que compõem a 

adega, nasceu a necessidade de redesenhar algumas peças. Se no primeiro projecto as áreas 

nos pareceram dispersas, no segundo chegámos a um nível de compartimentação que também 

não era desejado. A posição dos balneários, no piso superior, entre a sala de refeições e a sala 

de estar revelava-se incongruente e desarmonioso, especialmente quando estes nos obrigaram 

a projectar uma sala de estar num meio piso, entre o piso da cozinha e o da entrada, de modo 

a conseguirmos uma área sensata e confortável. Ao mesmo tempo, no piso inferior, o 

posicionamento das escadas, eliminava uma relação que nos parecia essencial: a comunicação 

entre sala de provas, sala de engarrafamento e garrafeira.  

A solução encontrada acabou por se prender com o redesenho do acesso vertical de 

serviço, aos diferentes níveis. Girámos a escada 90º e conseguimos colocar, ao nível do 

primeiro patamar, os balneários, permitindo que o piso superior se destinasse apenas à 

cozinha e sala de estar, enquanto que, no piso inferior, a escada passou a ser o elemento que 

identifica a existência de dois espaços distintos – sala de engarrafamento e sala de provas —, 

embora anule a ideia de compartimentação, uma vez que podemos circular em torno delas e 

através dos espaços sem qualquer elemento de fechamento. 



Segunda  proposta:  Primeira  fase.

Planta  do  Piso  1

Planta  do  Piso  0

Planta  do  Piso  -1

Escala  1:500



Planta  do  Piso  1

Planta  do  Piso  0

Planta  do  Piso  -1
Segunda  proposta:  Segunda  Fase
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A TERCEIRA PROPOSTA146 OU O PROJECTO EM POTÊNCIA147 

 [Primeira Fase] 

 

 Repetimos para nós mesmos a máxima de Becket: “Não importa. Tentar outra vez. 

Falhar outra vez. Falhar melhor.”148 

Por esta altura já tínhamos perdido a ideia inicial de criar dois espaços distintos, bem 

como confundido espaços profanos e sagrados, num grande aglomerado de ideias 

sobrepostas.  

A vontade de voltar a algumas destas premissas iniciais surgiu do incómodo que a 

falta de clareza do projecto causava. Tentámos posicionar-nos fora da proposta para 

conseguirmos voltar a avaliar o terreno e o programa, e procurámos encontrar valências que 

nos ajudassem a sintetizar a ideia e o desenho. Foi, e ainda é, um exercício complexo. É 

extraordinário como um projecto aparentemente simples e pequeno pode levantar tantas 

questões, talvez as maiores. Recorda-te: pequeno e simples não são sinónimos.  

Identificámos algumas das ideias que nos agradaram até então e não conseguimos 

deixar de ser românticos. Se optámos por trabalhar sem referências arquitectónicas directas149, 

o natural é que mesmo que as queiramos esquecer — a memória não é controlável —, surjam 

dos momentos e dos acasos, outras referências que fazem parte da mesma memória e nos 

ajudam a compreender.  

A memória sofre de uma espécie altruismo, neste caso rebelde e nós tentamos 

trabalhar no campo da sua rebeldia. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
147  O exercício desta dissertação não contempla um círculo fechado. O trabalho apresentado pretende 
ser um ensaio sobre a procura e eventual construção de um pensamento arquitectónico, que seja capaz 
de se traduzir no projecto. Reconhece-se que o trabalho ainda não está terminado e se projecta para fora 
do que esta encadernação aglomera, para se efectivar na realidade construída, quando reconhecermos 
na reflexão e no projecto as suas equivalências. 
 
148 ___________________. Últimos trabalhos de Samuel Beckett (trad. Miguel Esteves Cardoso), 
Lisboa, Assírio & Alvim, 1996. 
 
149 “5. O que o João queria dizer: analisa um poema como se nunca tivesses lido um poema antes ou 
como se nunca tivesses encontrado significado ou interesse em todos os poemas que leste antes; 
sabendo, porém, que há uma diferença entre o poema e o cabeçalho do jornal da bola e que foi essa 
mesma diferença que te impediu de ler o poema ou te aborreceu a ponto de não quereres lê-lo.”  

In Lino, Patrícia. «Full Report: do concreto ao abstracto. Conjunto de anotações narradas na 2ª pessoa. 
Cesário Verde, António Nobre, Camilo Pessanha e Mário de Sá-Carneiro», Caderno de leituras nº 38, 
Edições Chão da Feira, Agosto 2015.  
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 A associação ao ritual agrada-nos, mas se ao significado de ritual subjaz uma ideia de 

ordem de procedimentos, então, e — voltamos ao projecto (não estaremos sempre a falar de 

projecto?) —, pareceu-nos mais coerente associar a sala da vinicultura à evocação de uma 

certa ideia de performance ritual150. Assim, passámos a conceber este espaço como uma 

grande nave que é rematada, à cabeceira, pela garrafeira, que situada no volume contíguo 

deixa de comportar a presença da rocha, como acontecera anteriormente, para que esta se 

transforme na parede oeste do volume de piso único. O edifício é agora composto por um 

volume de um piso que dobra à cabeceira para se tornar num edifício em altura. Os balneários 

estão separados, embora integrados pela mesma cobertura do volume-nave da adega, que se 

liga a estes através de uma escada semi-exterior.  

Na grande nave teriam lugar as operações de transformação da uva em vinho, 

incluindo a sua fermentação no interior das cubas. No momento de transição deste espaço 

para o volume que se desenvolve em altura, teríamos a área de engarrafamento que comunica 

tanto com a nave como com a garrafeira de dois pisos, aos quais se acresce um terceiro, onde 

se situaria a cozinha, sala de refeições e de estar.  

Voltámos a apostar no desenho da escadaria para caracterizar o espaço da garrafeira. 

Desta vez, a propagação do edifício em altura permitiu-nos, pela primeira vez, fazer a ligação 

à cota do topo do maciço granítico, onde situámos um acesso que liga directamente à escada 

de tiro que conduz aos espaços sociais, ou à escadaria que percorre a garrafeira e liga à adega. 

No entanto, foi precisamente o desenho da escadaria da garrafeira que nos fez reflectir, 

novamente, sobre o que estava a ser desenhado. Insatisfeitos com o resultado, acabámos por 

levantar problemas relacionados com a posição dos volumes no terreno e da sua articulação 

com a topografia e entre si.  Pusémos a proposta de lado, para procurar uma solução que 

resolvesse o desenho de um gaveto composto por edifício e rocha. Ensaiaram-se algumas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
150 É inevitável que ao falarmos de vinho, rituais e espaços sagrados, não nos surja na memória a 
deidade conhecida por “Deus do Vinho”, o Dionísio grego, mais tarde Baco para os romanos. A título 
de curiosidade, pesquisámos sobre a existência de uma relação do último Deus aceite no Olimpo — 
depois de tanto sofrer às mãos de Hera, mulher de Zeus seu pai, que o concebeu com a mortal Sémele 
— com a produção vinícula. Encontrámos, na obra de Walter F. Otto, Dionisio. Mito e Culto (Madrid, 
Ediciones Siruela, 1997) uma bonita descrição da projecção do mito no imaginário contemporâneo: 

“El misterioso proceso de la fermentación del vino concita incluso hoy entre viñadores y 
conocedores una serie de nociones que rozan de lejos lo mitológico. Lo ven como un ser vivo que va 
formándose lentamente, desde el caótico bullir de la adolescencia, hacia la claridad y la fuerza. Y en 
ocasiones puede ocurrir que, cuando la maduración ha concluido y parece que se han alcanzado el 
grado máximo de bondad, este movimiento caótico se inicie de nuevo, como el hombre que volviese a 
recaer en la pubertad para poder recorrer una vez más el camino de su desarrollo, sólo para alcanzar 
una claridad aún más noble. Incluso hay quien cree en una misteriosa empatía entre los vinos que se 
aproximan a la madurez y considera poco prudente ponerlos en contacto indiscriminadamente, porque 
ele desarrollo individual podría verse detenido o acelerado or la cercanía de outros.” 
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ideias, nomeadamente a que agora apresentamos, que acabariam por ser abandonadas. Se esta 

paragem nos fez reflectir sobre o desenho, também nos fez pensar a posição da arquitectura e 

sentimos que estávamos a sofrer um desvio naquilo que entendemos por relação entre a 

arquitectura e a envolvente.  

 

. Interregno 

 

Io credo che l’arte sia sempre artificio. Ossia anche quando è natura, deve 

intercenire l’artificio per rederla arte. Naturalemente dicendo artificio dico 

qualche cosa dove entra in gioco l’attività umana. 

Gillo Dorfles 

 

Somos da opinião que a arquitectura, para estar inserida harmoniosamente no lugar, 

não tem que assumir como suas todas as linhas topográficas em que se insere, ou que pelo 

menos não é esse o processo correcto. A arquitectura deve aceitar as condicionates aceitá-las 

e procurar incorporar o projecto numa determinada paisagem como um elemento que 

participa de um conjunto que a supera, e isso não quer dizer que esta se deva dissimular. Pelo 

contrário, qualquer consctrução que altere a condição virgem da natureza é um artefacto. No 

caso da arquitectura,  parece-nos franco, incentivar o diálogo entre o que é natural e o que é 

artificial, lembrando que o que distingue arquitectura de construção é a sua possível qualidade 

de artifício151.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
151 Houaiss, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Lisboa, Temas e Debates, 2003. 
 
artefacto s.m. 1 peoduto de trabalho mecânico; objetcto, dispositivo, artigo manufacturado 2 aparelho, 
engenho, mecanismo construído para um fim determinado (...) ETIM lat. arte factus (adj. Factus 
‘feito’) ‘feito com arte’. 
 
artifício s.m. 1 processo ou meio através do qual se obtém um artefacto ou um objeto artístico (...) 
ETIM lat. artificĭum, arte mecânica, trabalho artístico.  
 

Tal como no caso de arquitectura e construção, a diferença entre os conceitos é aparentemente 
ténue, mas existe. Como nem toda a construção é arquitectura, nem todo o artefacto é artifício. A 
diferença, tal como no caso entre construção e arquitectura assenta na componente artística da 
concepção. Essa componente implica dotar os espaços de significado, de modo a que estes se 
relacionem com o Homem e a sua vida. Tal acção acarreta, naturalmente, uma relação física e sensorial 
com o espaço envolvente e conhecido. Exemplo: uma noção básica de conforme existe luz e calor. 
Estes são dois factores que permitem à arquitectura estabelecer relações entre o Homem e o mundo, 
criando/simulando sensações e espaços que o fazem sentir confortável. A isto reconheço o significado 
de Atmosfera, tema, cuja concretização sera discutida mais adiante.  
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“Pispala area, with a substantial slope and settled in the middle of two lakes, 

is a terrific example of Finland’s overwhelming landscapes. It is clear, that 

the main goal in this project is the replication of the site’s essence into the 

design. In the end, this library is a key part of Pispala’s overview. A 

gathering point.” 152 

Uso, como exemplo, uma citação da dissertação de mestrado do meu colega e amigo 

David Monteiro, do momento em que este descreve a sua proposta de intervenção em Pispala, 

na Finlândia. Falamos do projecto de uma biblioteca construída em altura numa paisagem 

caracterizada por um acentuado declive situado entre dois lagos. O que é importante reter das 

suas palavras é que arquitectura, visual e formalmente, deve contribuir para estimular e 

potenciar as melhores caracterísitcas de um lugar, e estruturalmente deve tornar o espaço 

habitável para o homem. No limite, a arquitectura replica a estrutura da paisagem, usando as 

suas ferramentas, que, embora análogas, comportam outro carácter, para usarmos as 

definições de Schulz.  

 

The boundaries of a built space are known as floor, wall and ceiling. 

The boundaries of a landscape are structurally similar, and consist of ground, 

horizon and sky. This simple structural similarity is of a basic importance for 

the relationship between natural and man made places. 153 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Norberg-Schulz afirma em Genius Loci. Towards a phenomenology of architecture: “the 

fundamental function of art is to gather the contradictions and complexities of the life-world. Being an 
imago mundi, the work of art helps man to dwell.” 

 
Notas: Atmosfera = Imago Mundi. 
 
152  Monteiro, David. Da génese do lugar ao projecto, Porto, F aculdade de Arquitectura da 
Universidade do Porto, 2015, Dissertação de Mestrado, p.85. 
 
153 Norberg-Schulz, Christian. Genius Loci. Towards a phenomenology of architecture, Edinburg, 
Rizzoli, 1979. 
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[Segunda Fase] 

 

 Tornámos, portanto, ao projecto anterior e reflectimos sobre ele. Percebemos que a 

distinção dos espaços não podia existir num plano bidimensional, mas devia sim, ser 

volumétrica. Mantivemos a nave e passámos, então, a ter dois volumes distintos, como 

tínhamos enunciado na análise das primeiras implantações intuitivas. Consideremos todo o 

processo: na grande nave, sucedem-se os passos para a execução do vinho. Este trabalho tem 

um carácter oficinal. O vinho fermenta e repousa nas cubas e barricas que se encontram nesta 

mesma sala, onde existe uma passagem directa para o segundo edifício que contém no mesmo 

espaço, mas em pisos diferentes, a área de engarrafamento e a garrafeira. A estrutura em pisos 

mantém-se, porém a posição e desenho da escada de interligação e de acesso às garrafas 

armazenadas é redesenhada e reposicionada. Passa a adossar-se à parede de maior 

comprimento, no lado norte e perde o carácter escultórico, para se envolver no desenho da 

grande estante de garrafas. É um dos elementos mais importantes, uma vez que é ela que 

desenha o percurso que permite aceder e percorrer os corredores das vasilhas.  

 Os vãos deste espaços estão maioritariamente localizados a norte e acompanham a 

inclinação da escada. As aberturas voltadas para este cardeal permitem a iluminação zenital 

da garrafeira, sem que esta prejudique a garrafeira, uma vez que a luz é de incidência 

indirecta e consequentemente menos quente e intensa.  

 No piso superior conta-se com uma sala de refeições com três módulos de cozinha 

para pia e fogão e banca, uma grande mesa e um lavabo. Esta sala, que ocupa quase um piso 

volta-se sobre a paisagem através da grande abertura a nascente. Surge o primeiro momento 

de contemplação, que acompanha a refeição.  

 A partir daqui, é ainda possível aceder ao pequeno refúgio, que o terceiro e último 

piso contempla. É uma pequena sala de estar voltada, desta vez a poente. Com espaço apenas 

para um sofá, esta sala é o único ponto com altura suficiente para se poder mirar a vinha, que 

trepa a encosta. E assim conseguimos que o projecto se relacione directamente com a 

paisagem que permite a produção do espumante.  

 O volume da garrafeira é o volume estruturador e que evidencia a presença da 

construção na paisagem. O espaço de trabalho adopta uma posição mais discreta, enquanto 

que o espaço de interior silencioso protagoniza o lugar na paisagem, pontuando assim o 

momento final e mais esperado do percurso da vitivinicultura.  
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ENTRE O SILÊNCIO154 E A MATÉRIA, A ATMOSFERA 

[Relação entre artifício e natureza. A escolha dos materiais neste caso em particular.] 

 

(Pode um homem enriquecer a natureza com a sua /incompletude?) 

Manoel de Barros 

- O Silêncio 

 

Mais do que à geometria de um espaço, o Homem responde de forma empática ao 

contexto e atmosfera de um lugar.  

Em 2015, Juhani Pallasmaa apresentou uma conferência na Escola Superior Artística 

do Porto, onde alegou que o Homem vê e sente duas vezes. A primeira impressão é empática, 

relaciona-se directamente com o sub-consciente, e a segunda com o processo de 

racionalização. São duas ondas de impacto, como lhe chamou Pallasmaa: à reacção 

emocionada, sucede o choque do entendimento.  

Pensamos na matéria — coisa palpável — como promotor de evidências. No entanto 

e curiosamente, parece ser a dimensão/escala e forma/volume de um edifício — as suas 

caraterísticas manifestamente mais físicas — os factores pertencentes à empatia, enquanto 

que para o entendimento contribuem elementos como a luz, a sombra, a cor, a textura, a 

aparência dos materiais, que constituem essa coisa teoricamente abstracta que é a atmosfera 

do lugar. É como encontrar num livro uma palavra que conseguimos ler/pronunciar, e não 

saber o que significa; podemos tentar inferir pelo contexto, o que nos dá um compreensão 

relativa, ou optar por descortinar a sua sua etimologia. 

 Todas as características que enunciamos como proporcionadoras de entendimento 

estão directamente ligadas ao material: a luz e a sombra precisam de uma superfície para se 

reflectir e projectar respectivamente, a cor e a textura são propriedades ingénitas do material 

na construção, e por aparência entendemos não o que se relaciona com acabamentos — isso 

ligamos ao material em si — mas sim a acção/efeitos que tanto o tempo cronológico como 

metereológico têm sobre a matéria.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
154  Por silêncio entendemos, não a ausência de uma presença, mas sim o que o compositor John Cage 
anuncia quando diz: “The sound experience which I prefer to all others is the experience of silence. 
And this silence almost everywhere in the world now is traffic.” Entendemos portanto por silêncio tudo 
o que concorre para a harmonia geral das coisas.  

Cage, John. John Cage about silence, disponível em:  
https://www.youtube.com/watch?v=pcHnL7aS64Y 
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 O material assume assim um papel inequívoco na compreensão do espaço pelo 

Homem. A atmosfera de um espaço convida a ver com as mãos155 | 156— ou a descortinar a 

sua etimologia. O material tem a capacidade de nos aproximar da realidade que nos envolve. 

Por exemplo, as matérias constitutivas das construções da região que estamos a trabalhar são 

o granito e a madeira, que coincidem, pragmaticamente, com os materiais presentes na 

natureza local. Construções deste tipo, mesmo que vernaculares e por isso destituídas de 

desenho especializado, actuam sobre a paisagem em concordância157 com ela, criando uma 

referência paisagística que vai para além da paisagem natural. Portanto, se os materiais nos 

aproximam da envolvente e se a forma deve ser contemporânea do seu tempo, permitindo a 

leitura de uma cronologia da humanização da paisagem, então, aparenta ser a atmosfera o 

elemento que transcende a substância física das coisas para, através da interacção com os 

sentidos, nos oferecer a capacidade de compreensão. Talvez seja esta a tarefa mais artística da 

arquitectura.  

 

 Recordamos o primeiro capítulo onde se escreve o entendimento é silencioso. 

 

Bernardo é quase árvore.  

Silêncio dele é tão alto que os passarinhos ouvem  

de longe.  

E vêm pousar no seu ombro. 

 

Manoel de Barros 

 

 Não é a primeira vez que abordamos o tema da relação entre a arquitectura e o 

contexto em que se insere. Mais do que uma vez referimos conceptualmente o que se entende 

por esta relação, não chegando no entanto a fazer um discurso propositivo sobre a aplicação 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
155  Pallasmaa, Juhani. Space, Place and Atmosphere. Peripheral perception and emotion in 
architectural experience, Porto, Escola Superior Artística do Porto, 19 de Março 2015 (Conferência). 
 
156 “Space answers to gestual language.” 
 
In Holl, Steven; Pallasmaa, Juhani; Perez-Gomez, Alberto. Questions of Perception. Phenomenology of 
Architecture, San Francisco, Wiliam Stout Publishers, 2006. 
  
157 “Já não é um objecto, material e paisagem fundem-se num ciclo de concordância.” 
 
In Pinto, Rui Filipe G. Significado e Emoção segundo a arquitectura de Sigmund Lewerentz, Coimbra, 
Departamento de Arquitectura da FCTUC, 2013.  
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das ideias à disciplina do projecto. É sobre este ponto que a partir de agora queremos 

discorrer. Usaremos a exposição para justificar a escolha de materiais que fizemos e que 

darão corpo à proposta da adega.  

 Se aceitarmos que é a atmosfera a fornecer os dados que permitem o engajamento 

com o espaço e a sua a compreensão, e que esta é composta por elementos como luz, sombra, 

cor, textura e aparência e que para que estes elementos existam é necessária uma superfície = 

material, podemos concluir que, numa obra bem conseguida, a forma como material e 

atmosfera dialogam promove o silêncio, esse estado sereno em que nos fundimos também 

nós, Homens, com a paisagem natural e construída.  

 Invariavelmente, obras de arquitectura lembram-me a personagem mais recorrente na 

poesia do autor brasileiro Manoel de Barros. A epígrafe que usamos evoca essa noção de 

serenidade que a arquitectura alcança quando consegue comungar com a envolvente. 

Sabemos que parte dessa comunhão é conseguida com a exploração do desenho de projecto e 

na escolha dos materiais. Mas perguntamo-nos se existirá uma transferência de qualidades 

entre artifício e natureza depois da obra construída. Encontrámos na tese de mestrado de 

Patrícia Lino sobre Manoel de Barros uma resposta possível: 

 

(…) o silêncio de Bernardo funde-o com a natureza ou é a natureza que o 

torna silêncio? A leitura de passagens como “Silêncio dele é tão alto que os 

passarinhos ouvem/ de longe” leva-me a ponderar os dois processos. Quero 

dizer: o silêncio antecede a metamorfose em natureza e a metamorfose em 

natureza eterniza o silêncio.158 

 A resposta que Patrícia Lino apresenta à pergunta que ela própria se coloca, 

transposta para o processo de arquitectura, parece equilaver ao que Peter Zumthor escreve em 

Pensar a Arquitectura, quando declara que a arquitectura deve captar algo da natureza 

originária, de modo a equipar o novo com características que entrem em relação de tensão159 

e compreensão, acrescentamos nós, com o existente160. Existe, portanto, um trabalho que vem 

antes e uma reacção que vem depois. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
158 Lino, Patrícia. E Então É Verdade: Então A Vida Não Passa Disto. Manoel de Barros: O círculo, 
Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2013, p. 90. 
 
159 Zumthor, Peter. Pensar a arquitectura, Barcelona, Gustavo Gili, 2005, p.27. 
 
160 Norberg-Schulz, Christian. Genius Loci. Towards a phenomenology of architecture, Edinburg, 
Rizzoli, 1979. 
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 Assim, o silêncio antecede a metamorfose em natureza, na medida em que este pode 

ser desenvolvido com o desenho do projecto, e a metamorfose em natureza eterniza o 

silêncio, ao representar o momento em que a transferência de qualidades ocorre e a nova 

paisagem se concretiza estável novamente.  

 O processo é inclusivamente descrito por Zumthor: 

 

 Lança-se uma pedra na água. A areia agita-se e volta a assentar. O distúrbio  

 foi necessário. A pedra encontrou o seu lugar. Mas o lago já não é o mesmo.  

 (...) O nosso sentimento e compreensão estão, no entanto, enraizados no   

 passado. É por isso que o significado que criamos com o edifício deve   

 respeitar a memória.161  

 

 Em 2013, durante o discurso de aceitação da Royal Gold Medal, atribuída pelo RIBA 

— Royal Institute of British Architects — Peter Zumthor rejeitou que a arquitectura fosse a 

criação de uma forma, afirmando que acredita que a luz, os materiais e a atmosfera são os 

aspectos mais importantes da arquitectura162.  

 Corroboramos a afirmação de Zumthor, porque o trabalho da atmosfera se assume 

como predicado de uma relação de pertença ao local.  

Em Genius Loci (1979), Christian Norbert-Schulz escreve, a dada altura, que o que 

caracteriza e distingue a arquitectura não é a construção em si, mas a capacidade desta 

transmitir um significado com o qual consigamos identificar situações do nosso dia-a-dia.  

No entanto, foi em Los materiales de la proyectación (1972), de Vittorio Gregotti, 

que encontrámos o sentido da concretização dessa ideia do ponto de vista projectual. Sete 

anos antes de Genius Loci, Gregotti iniciou o ensaio, que dá título ao livro, da seguinte forma: 

“mi idea de proyecto se basa en la noción de material”163, para, linhas mais abaixo, concluir 

que “la esencia de la arquitectura coincide con la noción de ambiente físico para el ser del 

hombre en la tierra, y el carácter específico de la accíon arquitectónica consistirá en la 

conexión de los materiales existentes según relaciones comunicativas capaces de dotar de 

sentido a la forma del ambiente físico.” 

Cremos que os três arquitectos demonstram, com as suas afirmações, uma grande 

sensibilidade à identidade dos lugares. Não existe uma receita sobre como encarar esta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
161 Zumthor, Peter. Pensar a Arquitectura, Barcelona, Gustavo Gilli, 2009. 

162Amy Frearson. “Architecture is not about form” – Peter Zumthor”, disponível em: 
http://www.dezeen.com/2013/02/06/peter-zumthor-at-the-royal-gold-medal-lecture-2013/ 
 
163 Gregotti, Vittorio. Los materiales de la proyectación, Barcelona, Gustavo Gili, 1972, p.209. 
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relação fenomenológica com o espaço, mas existem pontos de relação que podemos transpor 

do lugar para o projecto. Um deles tem que ver com o material. 

Por se falar de um caso específico, nem todos os fundamentos que apresentamos 

podem ou devem ser extrapolados para a generalidade dos casos. Aliás, é isso que 

precisamente contrariamos, a nossa premissa baseia-se na sensibilidade à identidade 

particular de cada lugar. Queremos que seja claro que a nossa interpretação da arquitectura se 

relaciona com a ideia de uma construção/desenvolvimento permanente da identidade de um 

lugar e que por isso nos parece importante, principalmente no contexto em que este projecto 

se desenvolve, conceber uma proposta que reflicta os elementos que formam a paisagem.  

No nosso caso, as matérias primas locais são o granito e a madeira e estes são os 

materiais constituintes da paisagem tanto natural como humanizada. Por esta razão, estes são 

os primeiros materiais que consideramos utilizar. 
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- A Matéria  

[o granito no projecto: apontamentos sobre a estratégia construtiva] 

 

Beijo o degrau e o espaço 

Herberto Helder 

 

A utilização de granito na construção seria obrigatória independentemente da nossa 

vontade, uma vez que constitiu uma exigência do cliente, cuja especificidade não se ficou 

pelo material. Foi-nos, portanto, encomendada uma adega construída em blocos de granito 

“Pedras Salgadas” — o típico da região — com 60 cm de altura por 60 cm de largura, 

deixando-nos a liberdade de escolher o seu comprimento, o que permite alguma autonomia no 

desenho da estereotomia.  

Tentámos virar o jogo a nosso favor e pensámos em como tornar estes requisitos 

nossos. Investigámos sistemas de construção em pedra e identificámos três como 

principais164: a alvenaria de pedra aparelhada assente em argamassa, a alvenaria de pedra 

ordinária — pedra irregular — também assente em argamassa e a alvenaria de pedra de junta 

seca, cujas pedras assentam umas nas outras sem a aplicação de qualquer argamassa, que se 

revelou como o mais entusiasmante.  

 As construções em perpianho de granito exigem uma dimensão considerável das suas 

pedras, não só por razões estruturais, mas também para garantir uma boa resposta a questões 

de isolamento térmico e acústico e de impermeabilização. Na construção tradicional 

portuguesa, “principalmente no norte do país, era utilizada a palha seca para vedar as juntas, 

impedindo a passagem de ar frio ou água através delas”165.   

 Considerando a posição do terreno na encosta onde será construída a adega, os seus 

acessos e a possível construção de um estaleiro no local, referimos, a título de curiosidade, o 

que Paulo Mendonça refere na sua tese de doutoramento, já citada, quando escreve que “os 

materiais de construção pesados utilizados em parede são produzidos em diversas dimensões 

e formas, no entanto, até há cerca de 50 anos, pela falta de maquinarias pesadas, estas 

dimensões  estavam  limitadas  à  capacidade  que  os  trabalhadores  tinham  de  transporte  e  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
164 Casella, Gabriella. Gramáticas de Pedra. Levantamento de tipologias de construção murária, Porto, 
CRAT Centro Regional de Artes Tradicionais, 2003, p.26.  
 
165 Mendonça, Paulo. Habitar sob uma segunda pele: estratégias para a redução do impacto ambiental 
de construções solares passivas em climas temperados, Guimarães, Universidade do Minho, 2005, 
capítulo IV, p.3. 
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manusear estes na obra. Por exemplo, um bloco é usualmente definido como unidade que 

pode ser manuseada com as duas mãos, enquanto um tijolo pode ser manuseado apenas com 

uma”166. Calculámos o peso aproximado de um cubo de granito com 60 cm de lado, para 

concluirmos que o bloco mais pequeno que podemos usar pesa cerca de 600 kg, o que obriga 

à utilização de maquinaria para carregar e empilhar os blocos.  

 Equacionamos também o uso de métodos mais recentes e elaborados na construção em 

pedra, mas comove-nos a ideia de podermos, em termos construtivos, aproximar-nos da 

cultura arquitectónica popular da região, principalmente quando esta consegue dar resposta ao 

programa. Dada a natureza do espaço da adega, poderamos a edificação em alvenaria 

aparelhada em junta seca para este volume, conjugando-o com uma solução com isolamento 

interior no volume que contém a garrafeira e os espaços sociais, de modo a promover um 

maior conforto a áreas como a sala de estar, a sala de refeições e cozinha, bem como a 

garantir ambiente mais saudável aos vinhos armazenados na garrafeira.  

Lembramos que a implantação foi condicionada pela vontade do proprietário de ter a 

presença da rocha no interior da adega. Para simplificar a construção e minimizar os custos, 

optámos não por projectar uma adega escavada na rocha, mas procurámos criar uma relação 

análoga. Deste modo, a presença do maciço no interior da adega é concretizada na parede 

poente, onde a rocha, serrada, é parte integrante da parede estrutural. Ao mesmo tempo, e 

tendo em conta que a pendente da rocha se orienta de poente para nascente, desenhámos a 

estrutura onde assenta a cobertura, como um sistema de vigas a ancorar à rocha, prendendo o 

edifício ao terreno e estimulando o interface entre rocha natural e rocha humanizada. O 

material é o mesmo, o tratamento é diferente.  

Tendo em conta esta nossa vontade de trabalhar a adega como parte do maciço 

rochoso do terreno, estamos a reflectir sobre a utilização de lajetas de granito na cobertura, 

assentes na estrutura metálica, sendo que o interior seria revestido a madeira. Entre a madeira 

e a placagem poderíamos colocar os materiais de impermeabilização e isolamento. 

Os arranjos exteriores, plataformas e muros serão tratados com diferentes 

acabamentos do mesmo material. Enquanto os muros existentes são apenas recuperados, 

pensamos em referenciar os socalcos do Douro na caiação dos muros167 que propomos.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
166Ibidem. capítulo IV, p.2.   
 
167 “outra singularidade da paisagem vinhateira (…) é o recurso à caiação para sinalizar elementos de 
circulação (…) Algumas construções de apoio à actividade agrícola são igualmente marcadas pelo 
revestimento a branco.” 
 
In Almeida, Maria Teresa. Espaços do vinho: proposta para uma adega em Cambres, Lamego, Porto, 
Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 2013,Tese de Mestrado, p.45. 
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Estas questões encontram-se em fase de desenvolvimento, funcionando esta proposta 

como ponto de situação da estratégia construtiva.  

 

- A Atmosfera 

 

The character of the landscape is evidently to a high extent determined by 

these “secondary” elements. 

Christian Norberg-Schulz 

 

 A este discurso devemos acrescentar alguns apontamentos sobre a atmosfera e é neste 

ponto que voltamos a fazer um paralelo com o capítulo sobre a fenomenologia. Aquando da 

primeira visita ao terreno, com o intuito de o olhar como espaço de projecto pela primeira 

vez, tivemos o impulso de registar as cores e texturas do local. Tal como no discurso 

projectual, também com a experiência dos lugares ocorre o fenómeno das duas ondas de 

choque que referimos anteriormente, “pois que toda a visão intuitiva da essência, continua 

sendo experiência. Mas uma experiência que precede a experimentação”168. Naturalmente que 

para toda a experiência intuitiva ou experimentação é necessário uma coisa física. E 

recordamos a máxima existencialista: a existência precede a essência, cuja tradução 

arquitectónica interpretamos como o material precede a atmosfera e por isso faz sentido a 

asserção de Jean-Paul Sartre quando diz que “convém ter sempre presente a ideia de que os 

dados impressivos, que têm por função “traçar o perfil” da cor, da superfície, da forma (…) 

são por princípio radicalmente distintos da cor, da superfície ou da forma, em suma, de todas 

as qualidades da coisa”169. Os dados impressivos são o resultado do momento em que a 

matéria é transcendida e se transforma em atmosfera devido, essencialmente, à luz.  

 A luz é o fenómeno natural que mais influencia a atmosfera de um espaço. É o 

fenómeno que comporta também o elemento do tempo de forma mais evidente. Falamos, 

claro, da luz solar, essa que nos ajuda a ver os dias passar e nos permite ter a percepção do 

tempo, esse fenómeno simultaneamente abstracto e concreto. A sua existência, a da luz, é 

regular e constante, embora não se manifeste continuamente. É ela que transforma a 

percepção das formas, volumes, texturas e cores e a tarefa do arquitecto é a de potenciar os 

seus bons predicados. É neste momento que concordamos com Le Corbusier e a sua célebre 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
168 Sartre, Jean-Paul. A Imaginação, Rio de Janeiro, L&PM Pocket, 2008, p.122. 
 
169 Ibidem, p.124. 
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definição de arquitectura: “la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnifico de los 

volúmenes reunidos bajo la luz. Nuestro ojos están hechos para ver las formas bajo la luz. Las 

sombras y los claros revelan las formas”170 e discordamos de Vincent Más Llorens e Ricardo 

Meri de la Maza, quando escrevem em Leer Para Escribir: Análisis Arquitectónico que “la 

luz, el color y la textura dependen directamente de la materialidade del edifício”171, porque se 

cor e textura estão directamente ligadas ao material, a percepção deste depende da luz e não o 

inverso, como alegam os dois arquitectos. Aliás, Juan Maria Moreno Seguí, no ensaio 

publicado no mesmo livro, escreve que “dos de los ingredients fundamentals de la 

arquitectura desde mi punto de vista, el espacio y la luz, son de naturaleza spiritual (no 

material) y necessitan de la material para manifestarse”172. São afirmações que embora não se 

contradigam, se escrevem de um modo que redefine as relações de dependência, porque “la 

materia es el vehículo de toda arquitectura pero la esencia de la misma es de caracter 

inmaterial y se manifesta mediante la forma entendida esta en sentido general como conjunto 

de forma, textura, color, etc…”173 

 

 Já falámos de matéria e identificámos o material que dará corpo ao edifício. 

Escrevemos sobre a luz, mas falta-nos agora traçar algumas notas sobre o seu desenho no 

projecto, que está invariavelmente ligado às aberturas que se criam na massa.  

Falámos da atmosfera num sentido quase lato, em termos univerais, no entanto é 

importante referir que esta também pode ser fabricada: esta é uma faculdade que pertence ao 

desenho do arquitecto. 

No caso de qualquer proposta é necessário, em primeiro lugar, ter em consideração a 

orientação do terreno e do projecto, antes dos vãos serem abertos. Tendo em conta a posição 

do nosso terreno na encosta — voltado a nascente, com uma orientação longitudinal norte-sul 

— é necessária a criação de vãos estreitos ou protegidos, de modo a manter uma temperatura 

fresca no interior dos dois espaços principais, adega e garrafeira. O programa da nossa 

proposta comporta, portanto, alguns cuidados.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
170 Le Corbusier. Hacia una arquitectura, Barcelona, Ediciones Apóstrofe, 1998. 
 
171 Llorens, Vincent Más; de la Maza, Ricardo. “Leer Para Escribir: Análisis Arquitectónico”, Las 
Herramientas del Arquitecto, Valencia, Ediciones Generales de la Construcción, 2004. 
 
172 Juan Maria Moreno Seguí. “Idea-concepto”, Las Herramientas del Arquitecto, Valencia, Ediciones 
Generales de la Construcción, 2004. 
 
173 Ibidem. 



! 141!

Adega de Ricardo Sá Fernandes, em Oura, Vidago, Chaves. 
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  Adega e garrafeira são espaços que obrigam ao domínio da incidência de luz natural, 

por questões, essencialmente, de controlo de temperatura. O nosso imaginário relembra-nos 

das adegas tradicionais como construções em pedra. Constituem volumes que se encerram em 

si mesmos, com quase um único vão, que é a porta. Hoje em dia, o vinho é armazenado em 

cubas de aço que possuem automatismos que garantem as temperaturas do seu interior e tal 

permite-nos outra liberdade de desenho. Recorads-nos também das garrafeiras como espaços 

subterrâneos e frios, cujo acesso é feito através de uma pequena escada em caracol. 

Procurámos trabalhar com a memória no desenho da atmosfera da nossa proposta, 

subvertendo por vezes o conceito.  

 O alçado nascente da adega mantém-se praticamente encerrado. Além do portão de 

acesso, tem um rasgo horizontal, pautado pelo ritmo das vigas — como acontece também no 

alçado poente — imediatamente protegido por uma pala que se projecta 1,25 m e une os 

volumes da adega e dos balneários num só, através da cobertura. O alçado poente tem 

aberturas entre as vigas. O vão nascente permite a entrada de uma luz difusa, que apenas pela 

manhã se lê como uma grande linha de luz, e o ritmo dos vãos a poente permitem o desenho 

da passagem do dia no interior da adega, embora sem se verem atingidos pela luz solar mais 

forte do dia, uma vez que a própria encosta protege o interior do edifício das altas 

temperaturas. Assim, conseguimos que a noção de tempo esteja presente no espaço, bem 

como a luz natural. 

 Já no caso da garrafeira, colocam-se outras questões. Uma vez que subvertemos a 

noção da garrafeira enterrada com uma pequena escada em caracol, para uma garrafeira que 

se desenvolve em altura, com a única e principal escada de ligação de todo o projecto, e tendo 

em conta que as garrafas se dipõem ao longo das paredes, numa estrutura de madeira, é 

preciso ter o cuidado de não abrir vãos que tragam para o interior luz que incida directamente 

sobre as garrafas.  

 Por estas razões, abriram-se vãos a norte e a nascente. É importante para nós 

qualificar o espaço com luz zenital. É nossa intenção dotar os espaços do mínimo de luz 

artificial. Reconhecemos a importância da luz colocada em pontos estratégicos que 

contribuem da para a dramatização de um espaço, no entanto, não é essa a nossa intenção. 

Pretendemos ao máximo trabalhar com a relação entre natureza e artifício/projecto através das 

qualidades exterirores que podem entrar em diálogo com os espaços interiores.  

 Os vãos a nascente que desenham o alçado da torre, abrem-se, ao nível da garrafeira 

em dois pontos: o primeiro alinhado com a as escadas, simulando, quando a luz incide 

directamente, uma porta de luz e o segundo é um rasgo estreito e vertical, cuja largura se 

afunila, criando, no interior, do lado da estrutura de madeira que alberga as garrafas um feixe 

de luz que orienta e identifica o sentido longitudinal onde se encontra a grande parte das 
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garrafas. Consideramos, neste caso, a aplicação de uma linha de luz no pavimento, que 

elimine o espaço debaixo para cima, quando a luz exterior escasseia, de modo a provocar a 

mesma sensação, eventualmente com um carácter mais dramatico, uma vez que a sua 

orientação — de baixo para cima — entra em jogo com os volumes das garrafas e os ritmos 

da estante.  

 As aberturas que mais contribuem para a iluminação zenital do espaço, durante o dia, 

situam-se a norte e acompanham a inclinação das escadas. A luz de norte é uma luz fresca e 

difusa, permitindo uma iluminação uniforme do espaço.  

 Subindo mais um piso, chegamos à cozinha e espaço de refeições. Neste patamar 

abrimos, pela primeira vez um grande vão, a toda a altura do pé direito, que enquadra a 

paisagem do vale que se estende a nascente. A oposição entre a localização dos módulos da 

cozinha e a janela que descrevemos, que estão fisicamente separadas por uma mesa central, 

sugere a ideia de dois espaços, permitindo que o espaço mais próximo da janela surja como 

área de espera, espaço intermédio, de contemplação partilhada. Apesar desta abertura se 

situar a nascente e, por essa razão, sofre de alta indidência solar durante a manhã, 

relembramos que este espaço se destina essencialmente a almoços e eventuais jantares, 

estando, assim, salvaguardada a sua eficácia.  

No último piso da torre encontra-se um pequeno e aconchegante espaço de quase-

miradouro, que permite fechar o círculo imperfeito da vitivinicultura. Pela primeira vez no 

projecto, conseguimos virar-nos para a vinha que se situa a oeste do projecto, num ponto mais 

alto. Finalmente enquadramos e integramos a única parte do processo que não estava presente 

no projecto.  

 A nossa atmosfera está criada e relaciona-se com a contaminação do espaço interior 

pela paisagem exterior e com o circuito inerente à produção do espumante Serra d’Oura. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Hesitar é um efeito da acção de descobrir. 

Gonçalo M. Tavares 

 

 Abrimos esta conclusão com a citação da frase que sucede imediatamente a citação 

com que é iniciada a introdução, por tão bem ilustrarem o nosso percurso. 

 Sabíamos que tínhamos como fim o projecto de uma adega de dimensões familiares, 

na Serra da Oura, Vidago, mas não sabíamos como lá chegar  e por essa razão, esta 

dissertação foi-se estruturando à medida que a sua viagem decorria. 

 Presente a existência do cliente e concretos, tomou-se a dissertação como ponto de 

partida para levar a cabo a procura de um método pessoal de trabalho. Baseado num exercício 

de pseudo-esquecimento, que permitisse à memória surgir involuntariamente, apresentamos 

um trabalho intuitivo e hesitante, feito de abandonos, recomeços e factos, onde se buscou o 

auxílio do pensamento fenomenológico que nos permitiu entender quais as preocupações que 

nos são inerentes no momento do projecto.  

 Deste modo, apresentámos primeiramente o processo natural com que o trabalho 

surgiu, seguindo-o com um discurso sobre teoria e prática onde enunciámos a tríada – 

investigar, projectar, escrever -- que comporia a estrutura da dissertação, por acreditarmos 

que o processo de sistematização de desenho é também um método de escrita arquitectural. 

Distingue-se arquitectural de arquitectónico, pois consideramos o último como parte 

integrante do discurso sobre o construído (arqui+tectónico).   

 No capítulo “Entre o sujeito humano e a coisa”, expõe-se o predicado que 

contextualiza o que validamos como importante para nós no decurso do processo de projecto. 

Através da fenomenologia, evidenciamos a importância que damos aos sentidos no 

reconhecimento de um lugar no momento que antecede o desenho e que, concluímos agora, 

faz também parte do momento do desenho da atmosfera dos espaços propostos. Mas, 

enquanto que o primeiro evoca as reacções espontâneas e entusiasmadas das crianças – como 

acontece na construção intuitiva do levantamento --, o segundo sugere capacidades de 

simulação, racionais e intencionais na criação de relações entre o lugar assimilado e o 

projecto em potência.  

 É por esta razão que, depois de alguma contextualização do local do projecto, se 

apresenta o capítulo sobre o levantamento, onde se apresenta o método utilizado e a sua 

conjugação com as cartografias consultadas a posteriori.  

 O capítulo seguinte é, à semelhança do anterior, informativo, uma vez que descreve o 

processo vitivinícula. Afigurou-se importante incluí-lo, uma vez que nos ajudou a traçar 
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diagramas funcionais, que contribuíram para a criação de um programa que deveria dar 

resposta a requisitos técnicos. Assim, tornou-se mais simples conciliar questões de ordem 

programática necessárias com outras propostas por nós.  

 Como optámos por trabalhar sem referências, emergiu a necessidade de tornar visível 

o decurso do projecto. Em “Implantação” revela-se o modo como as primeiras aproximações 

ao projecto foram feitas e a partir daí passamos para as propostas entretanto abandonadas e 

para a proposta em desenvolvimento.  

 Procurámos dotar “Terceira proposta ou projecto em potência” de um carácter mais 

propositivo e reflexivo, em comparação com os anteriores. Parte-se da descrição do projecto, 

à semelhança do que acontece com os anteriores, mas o discurso é fragmentado por um 

interregno, em que se reflecte sobre os projectos até então apresentados. Este pequeno texto 

marca o início do ponto de situação do projecto, para o qual também apresentamos um 

discurso que revela as intenções sobre silêncio, matéria e atmosfera.  

 O projecto deve caminhar no sentido da síntese. E embora reconheçamos que ainda 

temos um bom percurso pela frente, acreditamos que este trabalho revela um sentido de 

assimilação de problemas e, a passo e passo, aproxima-se da sua sistematização. 

 Nos primeiríssimos apontamentos que escrevemos no princípio da investigação,  

declarámos: 

“Intenção | Arquitectura gera composição gera harmonia gera silêncio gera 

arquitectura | como? 

 A procura do silêncio parte da necessidade de decantar as intenções até que 

se tornem apenas no essencial.  

 Por exemplo, a palavra cantada, usa a voz que se torna num instrumento 

impositivo e oportunista, já que se vale dos outros para se justificar e valorizar. No 

entanto, é sabido que a música, enquanto exercício meramente sonoro, consegue 

valer-se sozinha. Não precisa da palavra cantada para narrar histórias e contar 

emoções. Na verdade, a composição sonora sem discurso verbal é mais provocadora 

e embrionária que a canção, já que obriga a uma maior concentração e estimula a 

imaginação do ouvinte. 

 A palavra cantada é, por isso, um excesso.  

A palavra enquanto justificação deve portanto ser eliminada, permitindo a que as 

coisas falem por si.  

 

Proposta | E se invertêssemos a lógica e o constante espaço sonoro fosse preenchido 

pela ausência de som? 

Compor o ruído através do silêncio: poderá isto ser arquitectura?” 
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 Agrada-nos perceber que algumas das primeiras intenções/intuições se revelaram 

constantes no decurso deste projecto. 

 Quando iniciámos esta dissertação não sabíamos a que ponto do projecto 

chegaríamos. Sabemos que estamos a desenhar uma adega que será construída e que exige um 

nível de detalhe que não está expresso na última proposta que apresentamos. Mas acima de 

tudo, interessava-nos a viagem, mais do que o destino. A viagem como processo de 

descoberta e reconhecimento. 

 Reconhecemos que o discurso arquitectónico só se concretiza com a obra construída. 

A partir daqui continuamos a aventura e esperamos o momento em que pela primeira vez 

vermos pela obra construída, pela desmontagem dos andaimes, pela limpeza da obra. O 

momento em que todo o processo de trabalho é higienizado e permite à vida acontecer-lhe por 

dentro.  

 
ITHAKA 

 

As you set out for Ithaka 
hope the voyage is a long one, 
full of adventure, full of discovery. 
Laistrygonians and Cyclops, 
angry Poseidon—don’t be afraid of them: 
you’ll never find things like that on your way 
as long as you keep your thoughts raised high, 
as long as a rare excitement 
stirs your spirit and your body. 
Laistrygonians and Cyclops, 
wild Poseidon—you won’t encounter them 
unless you bring them along inside your soul, 
unless your soul sets them up in front of you. 
  
Hope the voyage is a long one. 
May there be many a summer morning when, 
with what pleasure, what joy, 
you come into harbors seen for the first time; 
may you stop at Phoenician trading stations 
to buy fine things, 
mother of pearl and coral, amber and ebony, 
sensual perfume of every kind— 
as many sensual perfumes as you can; 
and may you visit many Egyptian cities 
to gather stores of knowledge from their  
   [scholars. 
 
 
 
 

Keep Ithaka always in your mind. 
Arriving there is what you are destined for. 
But do not hurry the journey at all. 
Better if it lasts for years, 
so you are old by the time you reach the island, 
wealthy with all you have gained on the way, 
not expecting Ithaka to make you rich. 
  
Ithaka gave you the marvelous journey. 
Without her you would not have set out. 
She has nothing left to give you now. 
  

And if you find her poor, Ithaka won’t have  

   [fooled you. 

Wise as you will have become, so full of  

   [experience, 

you will have understood by then what these 

   [Ithakas mean. 

 

C.P. Cavafy  
(traduzido por Edmund Keeley e Philip 

Sherrard)
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Piso 1

Piso 2

Piso 3

Alçado norte

Alçado sul

Corte Poente- Nascente

Alçado poente

Alçado nascente

Corte sul - norte

Acesso - Piso 0


