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Abstract

The aim of this investigation is to tell about the process that led to the definition of a project.

A project that results from the commission for the transformation of an existing building in 
a holiday house in Cugnana, Olbia (Italy).

The thesis finds in the first booklet the approach, in words, to the different challenges offered 
by the project. The place, the pre-existence, the client’s desires and needs, elements that cross 
between them and lead to the design of the proposal that will present here.

The rigorous description of the many components of the project is spaced out by personal 
references. It is alternated physical constraints and personal references, sedimented over time, 
gathered a set of memories, images and texts. It is proposed in order to turn the reader 
participant of the complexity of the project iter, following the process from the moment of 
order to the definition of the proposal.

The second booklet presents the rigorous and objective representations of study, graphic 
elements to explain the process, from the first sketches to the final designs.

The integration between the two volumes allows to put together texts and drawings, lines and 
words, in order to make the reading a flexible and a personal experience.

A course of study is closed by an exercise that offers a first contact with the “real world”, 
made, as in this instance, by people and buildings.

A course of study is closed by an exercise that transform a end in a new beginning.
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Resumo

Pretende-se, com esta investigação, contar o processo que levou à definição de um projecto. 

Um projecto que resulta da encomenda para a transformação de uma casa existente numa 
casa de férias em Cugnana, Olbia (Itália).

A dissertação encontra num primeiro volume a abordagem em palavras aos vários desafios 
do projecto. O lugar, a pré-existência, os desejos e as necessidades do cliente, elementos que 
se cruzam entre eles e conduzem ao desenho da proposta que se vai apresentar. A descrição 
factual das varias componentes de projecto é intervalada por referências pessoais. Alterna-
se condicionantes físicas e referências próprias sedimentadas ao longo do tempo, reunidas 
num conjunto de lembranças, imagens e textos. Propõe-se o objectivo de tornar o leitor 
partícipe da complexidade do iter projectual, acompanhando o processo desde o momento 
da encomenda até a definição da proposta.

No segundo volume apresenta-se as representações rigorosas e objectivas do caso de estudo, 
elementos gráficos destinados a explicar o processo, desde os primeiros esquissos até os 
desenhos finais. 

A integração entre os dois volumes permite encostar os textos aos desenhos, os riscos às 
palavras, com o desejo de tornar a leitura uma experiência flexível e pessoal. 

Conclui-se um ciclo de estudos com um exercício que oferece um primeiro contacto com o 
“mundo real”, constituído, como neste caso, por pessoas e por edifícios.

Conclui-se um ciclo de estudos com um exercício que torna um fim num novo início. 
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Esta é a história dum projecto. 

Um projecto que resulta da encomenda para a reabilitação e a transformação de uma casa de 
férias em Cugnana (Sardenha, Itália).

A casa, objecto de estudo, surge num lugar de extrema beleza no noroeste da ilha. Abre-
se directamente sobre o golfo, mergulha na natureza selvagem característica desta região. 
A paisagem mágica e a especial ligação afectiva com o lugar levam o requerente a comprar 
o terreno com uma casa, sem saber se esta construção o interessa mas com a ideia clara de 
construir uma casa capaz de hospedar a sua família durante o período de verão.

Depois dum convite para jantar na casa destinada a ser transformada, tudo começa.

Este é o início da história que se pretende contar com esta dissertação, a história do percurso 
desenvolvido, desde o momento da encomenda do projecto até a definição da proposta. 
 
O trabalho aqui apresentado pretende apontar os elementos que abraçam todas as fases do 
projecto, desde os primeiros esboços até ao desenho dos elementos de execução. É constituído 
por dois cadernos, um descritivo e outro gráfico. 

O primeiro procura transmitir em palavras a abordagem aos vários desafios do projecto. 
Procura comunicar o processo de trabalho, a sua contínua ida e volta entre condicionantes 
físicas e e referências pessoais sedimentadas ao longo do tempo. Procura agrupar todos os 
impulsos numa sequência que conta aquilo que foi constituindo a proposta. 
Procura tornar o leitor protagonista do processo, na tentativa de o aproximar, à complexa 
experiência que caracteriza o acto projectual. 

As palavras de Emilio Tuñón podem tornar mais claro este conceito. Conversando sobre a sua 
obra com Luis Mansilla, fala de uma biblioteca de ideias, um “quarto mental”, um lugar onde 
guardar as sugestões oferecidas pela vida, preciosas para os projectos futuros. 

Introdução
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Emilio Tuñón biblioteca de ideasAbstract

“Siempre lo cuento porque me hace mucha ilusión y me gusta mucho. 

Una vez que estábamos en Londres, mi socio y yo comiendo en un restaurante muy bueno 
un rosbif; estábamos allí comiéndolo e entonces de repente empieza a hacer calor y se acerca 
el camarero que empieza a abrir las ventanas, no? E seguía abriendo las ventanas…nosotros 

estábamos en la sala victoriana con un orden ortodoxo, repetitivo, todas las ventanas iguales…e 
cada vez que abría una ventana, detrás salía una ventana en un sitio increíble: una vez es 

arriba, otra vez es abajo. […] Es bonito ver como se abrían as ventanas e aparecía una ventana 
en cada sitio. Esto es una idea de arquitectura estupenda.

Entonces vamos al estudio, no teníamos nada que hacer, no tenemos trabajo, estábamos haciendo 
concursos e dijimos “bueno, vamos hacer una maqueta sobre esto” e entonces lo que hacemos es 

“vamos hacer una biblioteca de ideas”. Yo creo que de que lo que voy a contar hoy, esto es lo más 
importante. En el estudio montas una biblioteca…y cuando se te ocurre una idea haces una 

maqueta y la metes allí. Pues tienes allí todas tu ideas y cuando alguien te  encarga un proyecto, 
dices “non sé qué hacer, voy a la biblioteca de ideas! 

Entonces cuando fuimos a hacer el proyecto del auditorio de Leon, dijimos “nos se nos ocurre 
nada…pues vamos a la biblioteca de ideas!”, e solamente había una idea, que era esta. 

Es lo que ocurre con la vida, uno tiene grandes propósitos pero siempre se quedan ahí en pequeñas 
cosas.” •

•  TUÑÓN Emilio, Conferência MANSILLA+TUÑÓN: PLAYGROUNDS_10 EDIFÍCIOS CONSTRUÍDOS, 23 10 2013, 
Estação de Metro S. Bento, Porto.  
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Uma janela, numa sala ortodoxa e ordenada como a nossa mente, abre-se e enquadra novas 
janelas, quebra a repetição e oferece novas sugestões. Realizar uma maquete, pô-la na própria 
biblioteca de ideias, é o desejo de interiorizar aquela experiência. Imagens, lugares, atmosferas, 
ficam guardadas, à espera que um dia se possam tornar realidade. Voltam como imagens 
pessoais, cruzadas com todas as outras; sugestões, gavetas que no processo de projecto se 
abrem e trazem a própria contribuição.
Ao longo da narração vai-se intervalando a leitura com folhas cinzentas, que representam as 
referências que foram fundamentais para a construção da proposta. 

“Apreendemos desmedidamente; o que aprendemos reaparece, dissolvido nos riscos que depois 
traçamos.” •

O segundo fascículo propõe a concretização gráfica do projecto. Imagens do percurso que 
conduz à casa, imagens da casa, até chegar à apresentação da nova proposta. A integração 
entre os dois volumes permite encostar os textos aos desenhos, os riscos às palavras, tentando 
tornar a leitura uma experiência flexível e pessoal. 

As primeiras fases, as mais incertas e indefinitas, começam com a visita e com o estudo 
do lugar. A primeira visita ao sítio acontece de facto bem antes de receber a encomenda. 
Encomenda que torna esta reflexão interessante, para permitir experimentar uma nova 
dimensão, para oferecer um primeiro contacto com o “mundo real”. Depois de um jantar, tudo 
começa. Estuda-se o percurso que conduz à casa. Começa-se a caminhar pelo terreno com 
o cliente, compreendendo a sua morfologia, a sua ligação com a paisagem, a sua vegetação. 
Encontra-se o edifício existente, fruto das estratificações vividas; com o passar dos anos, 
viveu mudanças de proprietários, mudanças de funções, incluindo a mais recentemente a 
função de restaurante. Foram acrescentadas e retiradas partes. Tudo isso conferiu ao edifício 
uma grande desorganização, que torna difícil entender a sua disposição funcional e transmite 
uma imagem exterior confusa. 
 
Achei importante, como ponto de partida, proceder a uma análise factual de todas as 
condicionantes deste projecto, enfrentando à partida a primeira questão. A casa existente 

•  SIZA Álvaro, Esquissos de viagem, Documentos de Arquitectura. Porto, 1988. p 73
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poderia ser parte integrante de uma nova realidade? Pensar um projecto completamente novo 
ou um projecto de re-uso?

O primeiro impulso, ditado por um olhar superficial, de formular uma proposta ex novo foi 
logo abandonado. Prevaleceu a afeição do cliente pela casa existente e a economia de meios 
e de tempo. 

Avaliar a preexistência; estudar a sua matéria, a sua forma, a sua organização do espaço, com 
uma atitude analítica, com a frieza de tentar perceber qual é que foi o processo que levou o 
edifício até este ponto. 

Paralelamente estuda-se a tipologia das construções locais para compreender e recolher dados 
sobre a arquitectura tradicional do lugar e identificar alguns arquétipos.
Por outro lado procede-se a uma análise programática da situação existente: o lugar, o 
terreno, a casa, confrontam-se com a definição de um programa livre de condicionantes. 
Uma organização conforme os requisitos do cliente. 

Só assim se decidiu qual a melhor resposta a esta encomenda.
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I

Encomenda

“Começo um projecto quando visito um sítio (programa e condicionalismos vagos, como quase 
sempre acontece)” •

Este projecto nasce da uma visita ao sítio. Programa vago, ou mais precisamente, inexistente. 
A primeira visita ao sítio acontece, de facto, bem antes de receber o encargo (a encomenda), 
bem antes de saber, de ter de desenvolver este projecto.

Um convite para o jantar na casa que o cliente acabou de comprar e o projecto começa.

Existe um terreno, de extraordinária beleza. Chega-se lá depois de ter atravessado um 
percurso comprido, primeiro “actor” da narração, se é lícito considerar os elementos cardinais 
(principais) deste projecto os protagonistas de uma narração.  
É o percurso que liga o aeroporto com o terreno, caminho obrigatório e por isso constante 
determinante do projecto. A ultima parte do trajecto marca a separação entre o terreno e o 
tecido urbano por meio de uma estrada íngreme, mergulhando-o numa paisagem natural. 
Depois de percorrido, chega-se ao terreno, segundo protagonista da nossa narração. A posição 
é soberba: a casa domina o golfo ao longo  de todo o perfil da paisagem. As características 
do lote, constituído por uma colina coberta de oliveiras, convidam a uma pesquisa de uma 
intimidade familiar.

Existe uma casa, antagonista da narração e de difícil compreensão. Transmite imediatamente 
uma ideia de desorganização volumétrica e funcional mas ocupa o terreno, existe e merece por 
isso ser estudada, ser entendida. 

Depois de uma breve visita ao terreno com o cliente, entramos em casa e sentamos-nos à mesa 
para jantar. Jantamos, falamos, falamos da casa. Recebo a encomenda, o projecto começa. 

“Outras vezes começo antes, a partir da ideia que tenho de um sítio (descrição, uma fotografia, 
alguma coisa que li, uma indiscrição).” ••

• , ••  SIZA Álvaro, Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme n°159, 1983.
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Conversar com o cliente e ouvi-lo contar histórias sobre o terreno e sobre a casa que acabou 
de comprar, tudo  contribui para a constituição duma ideia do lugar e duma primeira ideia de 
projecto. O cliente possui com este sítio uma ligação afectiva profunda, construída ao longo 
dos anos em que o edifício funcionou como restaurante,  e como casa de quem aí trabalhava. 
Possui uma ideia de tranquilidade que deseja guardar e manter. 

É preciso, para avançar uma proposta de projecto, voltar ao terreno, estudá-lo, medi-lo, vivê-
lo! Partir dos primeiros esboços, das primeiras imagens do sítio, para depois passar a uma 
análise sistemática de cada aspecto do que agora existe. 

“Não quero dizer que muito fique de um primeiro esquisso. Mas tudo começa.”•

•   SIZA Álvaro, Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme n°159, 1983.
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II

Percurso

“Sabemos que a rua vai ai fora, ramifica-se e sai da cidade, liga a Norte a Sul a Leste a Oeste 
e a todos os espaços intermédios, tece uma manta sem principio nem fim porque se torce sobre si 

própria…” •

A rua ramifica-se, liga os espaços, junta-os sem principio nem fim; mas como é que a casa 
em questão está conexa com o mundo? Se é verdade que goza duma posição privilegiada de 
tranquilidade, como é possível chegar lá? Qual o percurso que a liga ao tecido urbano mais 
próximo?

Mostra-se fundamental encontrar uma resposta, ainda por cima tratando-se de um projecto 
de uma casa de férias. Contém na sua definição o tema do percurso, da viagem. Mover-se 
do ponto x, definido no espaço, para chegar ao ponto y, o destino desejado. Passar o limiar 
da porta de casa e aventurar-se pelo mundo, chegar novamente a um lugar seguro: a casa. O 
percurso está directamente ligado à ideia de casa de férias.

Viagem ainda mais determinante quando se trata de uma casa construída por cima de uma 
ilha. O mar marca fisicamente uma divisão clara, uma divisão entre a vida quotidiana e a vida 
de férias, entre o partir e o ficar. Pressupõe uma planificação, um pro iacere da viagem. É o 
inicio de um percurso, ascensional para um lugar de tranquilidade, de paz, de abandono do 
estilo de vida quotidiano.
 

“…mesmo ao cruzar o mar ( com grande dispêndio e dificuldade).” ••

O tema da viagem é portanto tema de projecto. Pode ser início de estudo, de aproximação 
ao terreno.

Milano - Olbia, Olbia - Cugnana. 

È este o percurso que liga (alia) a vida diária do cliente com a casa de férias, objecto deste 
estudo. Olbia é um centro fundamental em questão. Através do seu porto, liga o terreno do 
projecto com o mundo. Numa sociedade hipertextual como aquela contemporânea, assim 

• , •• SIZA Álvaro, 01 textos. (ed.: Carlos Morais). Porto, Civilização editora, 2009. p. 349.  



Milano - Olbia 



23

Olbia - Cugnana
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como foi definida por François Ascher, a distância não è só um conceito mesuravél em relação 
às faculdades físicas do homem. Constroem-se novas conexões entre mais pontos espalhados 
no espaço, antes sem relação nenhuma. Abrem-se novos caminhos. Amplia-se a escada de 
relação entre os lugares, e com esta nova dimensão o projecto deve confrontar-se.
Le Corbusier a realizar o projecto de Villa Le Lac, antes de estudar a relação com a paisagem, 
analisa a conexão existente entre a futura casa e a rede ferroviária, ampliando a escala até Paris.

Uma vez no porto de Olbia, é necessário percorrer um caminho de quase vinte quilômetros, 
para chegar ao terreno do projecto. 

Começa-se cruzando o centro histórico da cidade, onde fica o porto. Olbia é uma das cidades 
principais da Sardenha devida à dimensão. O seu núcleo histórico, situado à volta do golfo, 
mantém uma forma compacta, embora a sua progressiva expansão. Partem do centro da 
cidade várias vias para alcançar os litorais, cortando a periferia. A paisagem que se encontra 
é a do campo da Sardenha e possui ainda um precioso equilíbrio entre o espaço aberto e o 
espaço construído. 
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Em proximidade do terreno, abandona-se a rua asfaltada, sinal de uma paisagem antropomorfa, 
a favor de uma rua íngreme.

“A aventura apetece.

A coisa principal da casa é a porta, mais do que a janela porque não tem peitoril: só um degrau de 
poucos centímetros para o mundo ou para fugir ao mundo (sempre se pode fechar a porta ou não 

abrir ou escancarar as folhas da porta).

O esgoto da minha casa percorre o mundo inteiro e transforma-se juntamente com o dos outros.” •

Este troço de estrada não batida constitui, para mim, a parte mais significativa do percurso. 
Representa um filtro entre uma paisagem antropomorfa, embora parcialmente, e uma mais 
natural, que envolve e abraça o terreno do projecto. É contudo também o troço mais difícil 
de percorrer. Estou fascinado por esta distância, esta promenade dificultosa para alcançar um 
lugar de tranquila intimidade, para alcançar a casa.

•  SIZA Álvaro, 01 textos. (ed.: Carlos Morais). Porto, Civilização editora, 2009. p. 349.  
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Esta última parte do percurso, mais desafiante para chegar à casa, torna-se numa fatigosa 
ascensão para alcançar a casa. O caminho, no meio da natureza, transforma-se na realidade 
numa parte fundamental do projecto. Lembra-me da historia contada por Gonçalo Tavares 
sobre um labirinto.
 

“Há uma historia em “O senhor Brechet” que ilustra isso. Chama-se ‘O labirinto’:
A cidade investiu tudo na construção de uma imponente catedral. ouro, pedras trabalhadas, 

tectos pintados pelos grandes pintores do século.
Para a valorizar ainda mais decidiu-se dificultar o acesso. O que se atinge com facilidade deixa 

de ter valor, filosofava com esforço um determinado político.
Construiu-se então um labirinto que era o único meio de chegar à catedral. O labirinto foi tão 

bem feito que nunca ninguém conseguiu encontrar a passagem para a catedral.
O labirinto transformou-se na grande atracção da cidade.”•

O labirinto para alcançar a catedral carrega-se de importância como, neste caso, a rua íngreme. 
Neste caso não é necessário nenhum expediente arquitectónico, nenhum labirinto; é mesmo 
a paisagem a construir este caminho: esconde e guarda a casa, transforma-a num covil. 

Gonçalo Tavares, o labirintoPercurso

•  TAVARES Gonçalo, A estranha casa do Senhor Walser, em Pensar a Casa. Confêrencias da casa, 1. 
Matosinhos, Associação Casa da Arquitectura, 2011. p 33 
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Neste caso não é necessário nenhum expediente arquitectónico, nenhuma escadaria; é mesmo 
a paisagem a construir este caminho: esconde e guarda a casa, transforma-a num covil. 

Uma densa e baixa vegetação abraça o caminho, abraça-o e não permite o olhar ir mais além, 
de alcançar o horizonte. Avançando tem-se a impressão de percorrer continuamente a mesma 
paisagem: a rua sobe, desce, volta, mas o que circunda a rua parece não ter alguma mutação, 
parece permanecer igual a si mesmo. Gera-se uma ideia de repetição do espaço. Pela primeira 
vez gera-se o sentimento de querer encontrar o fim ao que poderia parecer continuar até ao 
infinito.  

Idealmente, dividindo o percurso em cortes definidos através de um passo constante, é como 
se a rua se transformasse num jogo de quartos fechados, ligados entre si por meio de portas. 
Esta mesma sensação é tida ao caminharmos ao longo do percurso que nos leva a casa, 
sentimo-nos mais  que simplesmente abraçados, quase fechados pela paisagem, incitando-nos 
a dirigir rapidamente para a “porta” seguinte.  

Percurso I  Monika Sosnowska, exposição Fundação de Serralves
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Percurso II  Martin Heidegger, “cabana” de Todtnauberg

•  SHARR Adam, La cabaña de Heidegger, Un espacio para pensar. Editora Gustavo Gili, 2008

Simultaneamente absorvemos esta paisagem natural. Para Martin Heidegger caminhar até 
à sua “cabana” de Todtnauberg, cruzando a floresta, constituía a ocasião de se imergir na 
natureza, entrar em sintonia com ela, reactivar o pensamento. •

Gosto de pensar o percurso como um acto purificador, capaz de voltar a pôr nos em conexão 
com a natureza, com a essência do viver, nas suas funções primárias.
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III

Sítio

Percebe-se que chegamos ao terreno quando um muro baixo aparece. Trata-se de um elemento 
artificial de demarcação, tanto mais que estamos perante uma paisagem contínua. Trata-se de 
um elemento artificial, mas faz parte do lugar, pertence ao lugar.

“Se in un bosco troviamo un tumulo lungo sei piedi e largo tre, disposto con la pala a forma di 
piramide, ci facciamo seri e qualcosa dice dentro di noi: qui è sepolto un uomo. 

Questa è architettura.” •

E é só com um olhar atento que consciencializamos e percebemos que este muro é fruto 
de um desejo humano; trata-se de um desejo de geometrizar aquele espaço, desejo de fazer 
arquitectura.

“Arquitectura é geometrizar.” ••

A geometria das pedras, as suas dimensões, na maioria dos casos constante, de cerca de 
cinquenta centímetros, a disposição delas casualmente ordenada, são todos elementos que 
comunicam a própria artificialidade. Trata-se de um sinal, de um sulco traçado na paisagem, 
capaz de gerar regras e excepções, de definir um dentro e um fora e de classificar um território 
originariamente indefinido; é o muro de pedra.
Na paisagem em que os stazzi (tipo de construção local) estão inseridos, os muros de pedra 
estendem-se no território a perder de vista, separando as pastagens e os campos cultivados. 
As passagens que se abrem nestes muros tornam-se a etapa obrigatória para a deslocação das 
manadas que transitam através destes, deixando a sua marca.   

Uma passagem no recinto de pedra introduz nos no terreno da casa, através de uma tradicional 
cancela de madeira (iacca, em dialecto local da Gallura). E se é verdade o que diz Alvar Aalto, 
o jardim não é mais do que um quarto da casa, igual a todos os outros. Atravessar a linha de 
entrada do recinto do jardim significa,então já, entrar em casa.

•• SIZA Álvaro, Imaginar a evidência. Lisboa, edições 70, 2000. p. 27
•  LOOS Adolf, Parole nel vuoto. Milano, Adelphi. 1972
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“Realmente es la valla del jardín el verdadero muro exterior de nuestro hogar...el jardín pertenece 
a nuestro hogar tanto como cualquier otro cuarto” •

Passada a entrada, entramos na parte norte-ocidental do terreno; é o ponto mais elevado do 
lote, cinquenta e quatro metros acima do nível do mar.    
Desfrutamos de uma vista privilegiada sobre toda a paisagem circundante, mas é a vista sobre 
o golfo de Cugnana a real protagonista. A vista, deste ponto, pode abraçar o golfo e ir além, 
até ao horizonte, até ao infinito. Este é por outro lado o ponto mais exposto às rajadas do 
vento que sopra de noroeste. A violência do vento pode tornar desagradável viver aqui. Esta 
condicionante física, embora invisível, deverá ser tomada em conta, (para responder com 
uma solução adequada).    

A morfologia do terreno é maioritariamente ondulada, embora aparente ser plano. 
Caminhando para sul, deixamos o golfo para trás; o terreno desce, criando um ligeiro declive. 
É necessário abrirmos caminho entre a vegetação, que é sobretudo composta por arbustos, 
recobrindo quase inteiramente o solo. 

O ponto mais baixo do terreno é o ângulo sul-ocidental, cerca de quarenta metros acima 
do nível do mar. Aqui não conseguimos ver o mar. Domina uma sensação de proteção da 
paisagem feita pelas colinas que ficam a sul do terreno, nem o vento tem nesta zona a mesma 
intensidade, é muito mais ténue. 

O cliente exprimiu um particular interesse pela vista sobre a paisagem a ocidente. É uma vista 
sobre as colinas, muito particular e quase estranha numa região tão plana como a da Gallura.

A possibilidade de intervir também no jardim permite estender o projecto até à paisagem. 
Será possível e necessário definir diferentes pólos de actividades ligados entre si, ao longo de 
todo o jardim. Uma parte delicada do projecto será a de domesticar  a topografia, mantendo 
sempre uma continuidade com o núcleo da casa.
Esta continuidade manifestar-se-a não só na correlação dos espaços, mas também no uso dos 
materiais e mesmo no tratamento dos seus pormenores construtivos. 

•  AALTO Alvar. De umbral a cuarto de estar, en la revista Aitta, 1926
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Tornando a subir para a parte norte do terreno, costeando o seu limite ocidental, encontramos 
a casa existente.
É um objecto difícil de decifrar, pela sua forma e pela sua disposição no espaço. Ocupa a parte 
norte-oeste do terreno, existe e há quase trinta anos faz parte desta paisagem. 
 
Caminhar à volta desta e medi-la só com o olhar não é suficiente; é necessário entrar para 
recolher mais informações, para estudá-la. Só com uma análise rigorosa poderemos formular 
uma opinião clara para apresentar uma proposta. 
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IV

Vegetação

A vegetação que ocupa o terreno é variada. A maior parte é de espécie mediterrânica. Pois 
faz parte do clima da Sardenha: é uma região quente e árida, onde os invernos são suaves e 
húmidos, e os verões são quentes e áridos, com pouca precipitação. 

A maior parte da vegetação é composta por arbustos, cujas copas seguem um desenvolvimento 
maioritariamente   longitudinal. Alcançam no máximo dois a três metros de altura. Espalmam-
se sobre o território, abraçam-no, protegem-no. A sua presença é de facto fundamental, 
importante para a vida do solo; o defendem-no e impedem a sua erosão. 

 As principais espécies encontradas são o lentisco, o cisto, o medronheiro, a murta, a azinheira 
e o zimbro.  
O crescimento limitado em altura, os troncos resistentes, as folhas rígidas e coriáceas, são 
características próprias da vegetação para resistir não só ao clima, mas também ao vento que 
sopra com violência nesta região.
O Mistral, forte vento que sopra de noroeste, é um elemento a ter em conta, pela sua frequência 
e desagradável presença no terreno.

“When we draw a tree it is the tree that is there…otherwise it is the tree we would plant.” •

Alison e Peter Smithson desenham as árvores, ou, mais precisamente, desenham as árvores 
em movimento. Desta maneira as árvores participam da paisagem; exprimem a força do 
vento. Caem as folhas, cobrem e guardam o manto da terra. Estão sujeitas à força dos agentes 
atmosféricos. Existe um mundo oculto que vive ao lado do homem no mundo anterior 
e exterior. Não se trata de um bosque inculto ou um relvado por cortar: é algo que deve 
continuar a mover-se, a evoluir, por que nunca está acabado. É um sentimento de inquietude 
da natureza, que nunca encontra a paz, vive a necessidade de um movimento contínuo.

•  SMITSHON Peter. Interview 28 de Julho, 1990





47

É talvez por isso que as árvores tentam afundar as suas raízes no terreno, tentam ancorar-se 
à parte mais segura e inalterável que existe. Afundam as sua raízes, exactamente como uma 
casa o faz; não surpreende que as árvores  tenham sido as “colunas” que sustaram ao longo de 
muitos anos os telhados. É um contraste contínuo entre quietude e movimento.     

“Los árboles constituyen una presencia. Mantienen, cada uno de acuerdo con su especie, un 
extraordinario equilibrio entre el movimiento y la quietud, entre la acción y la pasividad. Y es 
en este equilibrio que se regula constantemente, en donde su presencia se hace palpable. No es de 

sorprender que hayan sostenido durante tanto tiempo los tejados de las casas.” • 

As árvores existem, sempre existiram. Existem e resistem ao tempo. Algumas árvores 
centenárias parecem ser eternas. É a idade de uma terra que não avança, mas que está presa 
nesta idade sem fim. As árvores vivem naquele lugar de sempre, bem antes de nós; porém, não 
se sabe por que motivo, nós sentimo-las como nossas contemporâneas. 

Definem um lugar, definem uma paisagem; permitem dar um nome aos lugares, permitem 
orientar-nos no espaço. A árvore é um limite. É um primeiro episódio, anterior à casa, que 
impede a terra de se mostrar como o mais severo dos desertos: o infinito. Erige-se no céu e 
permite ao homem aprender a dimensão da verticalidade, permite ao mundo ser medido. 
Para quem perscruta o horizonte, as árvores são os eixos que permitem ao olhar a simples 
passagem da terra ao céu.

Também o terreno, objecto deste estudo, tem a sua árvore. Decifrada a dimensão do seu 
tronco, trata-se de uma oliveira, ainda de idade jovem. Uma oliveira pode viver até aos dois 
mil anos! 
O cliente tem por esta árvore um afecto particular, talvez pela sua posição: interpõe-se entre 
a casa e o golfo, corta em dois o olhar virado para o golfo, e num certo sentido é como se o 
enquadrasse. Por um lado a parte do golfo, a mais segura, um espécie de porto natural, por 
outro o mar aberto até ao horizonte, até ao infinito. Lembra a dupla alma do lugar: o limite da 
casa, a sua intimidade; a vastidão da paisagem, da qual, de qualquer maneira, a casa participa.

•  BERGER, John. Páginas de la herida, Madrid, Visor libros, 1995. p.l49
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Na Petite Maison, existe um móvel que o jovem Le Corbusier concebeu e ofereceu à sua mãe. 
Trata-se de uma secretária, com uma sucessão de arcadas escandidas por um intercolúnio 
variável. A sua mãe gostava de pôr  fotografias por de trás das arcadas e das colunas. 

Para que a sua mãe valorizasse determinadas paisagens, o jovem filho dispôs os troncos das 
árvores junto à certas janelas.

Também na proposta para a casa de Cugnana propõe-se de plantar árvores em pontos 
estratégicos para construir novas vistas sobre a paisagem. 

Vegetação, a janela e a árvore  Le Corbusier, Villa le lac
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V

A casa existente

A casa ocupa a parte noroeste do terreno. A primeira impressão que transmite, olhando para 
o seu exterior, é uma imagem pouco harmoniosa. Ao nível volumétrico, é muito fragmentada 
e de grande desorganização. Algumas partes foram acrescentadas, modificadas, retiradas, 
provavelmente para adaptar o edifício às diferentes exigências funcionais requeridas ao longo 
do tempo.

Embora a casa não ocupe a parte mais elevada do terreno, que se encontra mais a leste, possui 
igualmente, a norte, um domínio visual sobre o golfo e sobre toda a paisagem circundante.

A casa não segue a disposição espacial típica da arquitectura rural local: o stazzu. Geralmente 
estas construções ocupam a parte mais alta do terreno, para manter um controlo visual (sobre 
o espaço e) sobre as pastagens. Estão situadas no centro da propriedade (terreno) ou próximas 
do seu limite, definindo o traçado da rua. A casa em questão não possui nenhuma destas 
características.   

Até ao nível volumétrico não encontramos analogias em relação ao modo de construção próprio 
da região. O volume possui um aspecto fragmentado, complexo na sua articulação, vitima de 
somas e subtracção em muitas das suas partes operadas ao longo da evolução funcional vivida 
pelo edifício. Também a articulação das águas dos telhados parece extremamente tortuosa. 
Testemunha uma evolução do edifício complexa e pouco clara. A arquitectura local costuma 
crescer seguindo um processo aditivo, dispondo os volumes encostados longitudinalmente. 
É sempre possível, desta forma, uma leitura clara da sua evolução, individualizando a célula 
de origem.

De onde é então que este objecto vem? Qual o imaginário que determinou a sua forma?         
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É preciso compreender o edifício, compreendê-lo na sua forma actual. Para o compreender é 
necessário, antes, estudá-lo, analisá-lo, até conseguir remontar às suas origens. É um esforço 
que se assemelha, num certo sentido, ao agir de um arqueólogo. Obriga a um confronto com 
a história do edifício, obriga a uma relação com o conceito de tempo. George Kubler define 
o tempo como uma sucessão de “instantes presentes”, de aqui e agora. É uma concepção do 
tempo assimilável ao correr de um fluido, incapaz de parar. O presente é um intervalo eterno 
que divide passado e futuro.

“Actualidade é o momento em que o farol fica escuro entre os clarões: é o instante entre os tique-taques 
do relógio: é um intervalo vazio eternamente transcorrendo ao longo do tempo: a ruptura entre 
passado e futuro: a brencha nos pólos do campo magnético girando em círculo, infinitesimamente 
pequena mas no fim de contas real. É a pausa intercrónica quando nada acontece. É o vazio entre 

os acontecimentos.” •

O presente é algo que foge; mas é também tudo o que nós possuímos, o único instante 
que podemos conhecer directamente. É algo que admite uma só e única acção, embora a 
quantidade infinita de possibilidades. 

“O instante actual è tudo o que podemos conhecer directamente. O resto do tempo emerge apenas 
através de sinais que chegam até nós, neste instante, depois de passarem por inúmeros estádios e 

inesperados suportes.” ••

O presente também é o resultado de um tecido de costumes e hábitos que chegam desde o 
passado até nós, ou, mais exactamente, desde os presentes passados. Estudar o passado é uma 
tarefa complexa, lembra a de um astrólogo. É como se cada presente mandasse alguns sinais 
luminosos como estrelas; o que nós podemos conhecer é apenas uma velha luz, algumas 
manifestações concretas de um passado silencioso.      
Também neste objecto de estudo, existe um sinal concreto chegado do passado, e que agora é 
preciso analisar para descobrir as suas origens, as suas raízes.

•, •• KUBLER George. A forma do tempo, em A beleza tem forma?, Lisboa, Vega editorial, 1991. p.31
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“Tal como sucede com os crustáceos, também a nossa sobrevivência depende de um esqueleto 
exterior, de uma concha de cidades e casas históricas cheias de objectos pertencentes a segmentos 

identificáveis do passado.” •

Uma casa é, no fundo, quanto de mais concreto permanece da vida humana. É como a 
concha de um crustáceo, o a pele de uma serpente. É o teatro da vida de quem durante anos 
viveu aí, influenciando a cenografia dela e sendo influenciado por ela. 
E por isso, o estudo da planta da casa em questão pode ser o ponto de partida para compreender 
a sua história.
 

• KUBLER George. A forma do tempo, em A história dos objectos, Lisboa, Vega editorial,1991. p.14
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1974

“Esta conexão continua no tempo tem necessariamente de conter divisões.” •

Uma fotografia aérea mostra como o terreno era quando completamente livre de qualquer 
construção. Estão já visíveis e bem definidos os limites do lote. Existe um sinal, uma 
delimitação no meio da paisagem contínua. Pré-anuncia o que está para acontecer, antecipa 
o acto de fundação. 

Uma casa está para ancorar as próprias raízes no terreno, está para se instalar no lugar.

É o acto de fundação; desde a antiguidade constituiu um papel fundamental para o homem. 
Como é que o edifício se apoiará no solo, como é que se recortará no céu?
Os antigos gregos davam extrema atenção à escolha do sítio onde edificar um templo. 
Possuíam uma grande sintonia com a natureza. Possuíam um profundo respeito pelo lugar, 
pelo seu carácter divino, pelo seu espírito, pelo seu genius loci. É uma escolha premeditada, 
atenta e cuidadosa. É um sítio em que o divino se manifestará. 
Um altar, posto ao ar livre na posição ideal para abraçar a paisagem toda, verificava antes da 
edificação do templo a pertinência do sítio escolhido, a sua harmonia.

É um processo que transforma um sítio natural num lugar artificial. A artificialidade de um 
lugar está ligada ao conceito de encerramento.

Também neste caso, um traço no terreno marca os seus limites, indica um dentro e um fora. 
É mesmo a fechadura, constitui a qualidade distintiva de cada lugar artificial. Um espaço 
fechado, delimitado como este terreno, é uma área definida num ambiente contínuo, através 
da elevação de um limite. Não é fácil definir exatamente o que é um limite. Um limite pode 
ser um muro, pode o ser igualmente um vale; não surpreende que a raiz latina das duas 
palavras seja comum: vallum (muro) e vallis (vale).        

• KUBLER George. A forma do tempo, em A história dos objectos. Lisboa, Vega editorial, 1991. p.14
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E por isso, nesta primeira fase, ainda antes de marcar um traçado a delimitar o terreno, 
os limites estão sinalizados pela paisagem, pelas colinas que o circundam. O lugar para a 
fundação da casa já foi escolhido e é um lugar lindíssimo.

É preciso agora habitar o lugar. É preciso conceber uma casa, um espaço encerrado, um 
interior. Para fazê-lo, é necessário tornar concreta a delimitação do telhado.
Sem telhado a delimitação é o céu, mas prevalece o sentimento de se estar num espaço exterior. 
Vive-se a sensação esquisita de fazer parte de um lugar fechado, mas ao mesmo tempo aberto; 
a mesma que no meio duma praça numa cidade. 

É necessário erigir uma casa! 



0 1 5
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1980

Constrói-se uma casa! Possui um aspecto muito diferente do que hoje tem. A disposição 
planimetrica lembra  perfeitamente as arquitecturas rurais típicas da região, a Gallura.
Um simples volume linear está subdivido em dois quartos; ao seu lado encosta-se um pequeno 
rústico volume rectangular de arrumos. O primeiro ambiente tem uma geometria quadrada 
e engloba a sala de estar, bem reconhecível pela presença de uma lareira. A abertura na única 
parede, a dividir os dois quartos, conduz ao quarto de dormir. 
A correspondência com a construção local no desenho desta primeira planta não se encontra, 
por outro lado, nos materiais usados e nas técnicas construtivas adoptadas.
As paredes estruturais são realizadas em betão não respeitandos a tradição construtiva do 
lugar, que sempre privilegiou paredes construídas em blocos de granito.

Do ponto de vista funcional, a simplicidade desta solução corresponde a um uso elementar 
da casa, ou seja uma “pequena cabana” destinada a hospedar um estilo de vida pastoral, para 
consentir um pequeno núcleo familiar manter o terreno.



0 1 5
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 1985

A função determina a forma. Ou se calhar neste caso destrói-a. O crescimento do núcleo 
familiar leva a transformar a casa. Ao volume de base encosta-se lateralmente um segundo 
corpo. 

O volume inicial perde exteriormente a sua primordialidade e, ao mesmo tempo, no interior 
a sua organização espacial torna-se completamente diferente. Desenham-se dois núcleos 
autônomos: a sala de estar e o quarto de dormir do núcleo antigo são tornam-se autônomos, 
o volume rústico passa a ser o ingresso de uma das duas novas unidades.
  
O novo volume é construído com uma altura ligeiramente superior à do corpo originário, 
provavelmente para seguir o modulação do terreno.
Isto implica a introdução de uma série de escadas, proporcionando a ligação dos diferentes 
níveis construídos. Acrescenta-se também um quarto num piso superior; trata-se de uma 
pequena torrinha que é possível alcançar por meio de umas escadas muito tortuosas. Daqui 
tem-se uma vista ampla sobre a paisagem.
O desenvolvimento em altura, na arquitectura local, realiza-se para marcar uma evolução 
importante, uma afirmação física sobre a paisagem, que reflecte simbolicamente uma ascensão 
social.  

As alterações feitas prejudicam a eficaz simplicidade da solução anterior, em vez de nobilitá-la.

O interior da casa torna-se labiríntico, o volume resulta amorfo. Também a estrutura e os 
materiais são  soluções sem qualquer conexão com as soluções da construção local.
Na estrutura a pedra é substituída pelo betão, tijolo e reboco. O mesmo acontece nas 
coberturas onde desaparece a madeira.

Esta fase não introduziu nenhuma vantagem (graça), nem ao nível funcional nem ao nivel  
estético.



0 1 5



65

1992

É para o edifício um ano importante. Deixa de ser apenas uma casa, torna-se também em 
restaurante!
Isto implica uma série de novas soluções para o edifício poder acolher a sua nova função, a 
sua nova vida. Acrescenta-se um novo volume que alberga a cozinha e a sala do convívio. Um 
outro volume é construído provavelmente numa segunda fase; é uma varanda que permite ter 
uma relação directa com o golfo.
Estes novos volumes possuem uma geometria e uma dimensão totalmente estranhas à forma 
da casa anteriormente constituída. 

Diferente é também a relação com o exterior. Abrem-se grandes janelas na sala de jantar do 
restaurante, com um desenho e com uns caixilhos em madeira completamente diferentes dos 
do resto da casa.
Uma nova entrada pela varanda garante um acesso directo ao restaurante, e no outro lado do 
edifício uma entrada de serviço garante o funcionamento da cozinha. Agora a casa-restaurante 
polimorfa possui bem quatro acessos, e três núcleos distintos.  
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2014

O cliente compra o terreno. Como já foi referido anteriormente, possui uma relação afectiva 
especial com este sítio. Foi-se apaixonando durante as inúmeras refeições aqui consumadas 
nos últimos vinte anos, quando a casa funcionava também como restaurante. Como é ele 
mesmo a afirmar, sempre teve uma admiração pela tranquilidade deste lugar, pela sua relação 
com a natureza.
 
O cliente comprou o terreno sem saber se estava realmente interessado na construção existente, 
mas com a ideia clara de construir uma casa capaz de hospedar a sua família durante o período 
estival.

É preciso agora formular uma proposta.
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VI

Programa

“Por vezes, o problema é racional, outras é artístico: podemos ter sempre a certeza de que qualquer 
objecto feito pelo Homem é uma solução com uma finalidade determinada.” •

Como Kubler afirma, cada objecto realizado pelo homem é uma solução pensada para 
resolver um determinado problema. Durante a sua vida, o edifício foi varias vezes evoluindo 
a sua forma e a sua organização espacial, para se adaptar às diferentes necessidades funcionais. 
Nasce como uma casa, divide-se em dois núcleos, é transformada numa casa com restaurante.

Casa - duas Casas - Casa com restaurante.

A casa que nos foi entregue é o resultado de um processo natural feito por adição de volumes.
Seguindo um traço genuíno devido a necessidades funcionais, transformou-se radicalmente 
a construção inicial que, ao longo do tempo, evoluiu com uma naturalidade ingénua, quase 
naïve. Nesta confusão, permanece igualmente uma certa beleza que sensibilizou o cliente. 

Objectivo deste projecto é trabalhar sobre a matriz pré-existente, para devolver ao edifício 
uma nova clareza funcional. Continua-se o seu processo de transformação para responder 
adequadamente ao novo programa. 

“A beleza de um objecto útil é para mim a forma mais alta da beleza.” ••

O cliente necessita agora de uma casa de férias. Uma casa unifamiliar, onde reunir a própria 
família numa dimensão íntima e privada. A definição de um programa, sem condicionantes, 
é um momento fundamental para compreender se o edifício existente pode tornar-se parte 
integrante de uma nova realidade.

“O projecto de uma casa unifamiliar, estudado num escritório, exige um esforço notável, visto que 
devem ser analisados em profundidade os hábitos, as necessidades e as aspirações da família que ai 

irá habitar.” •••

Uma serie de conversas com o cliente torna-se necessária para compreender as suas necessidades, 

••  ZUMTHOR Peter. Pensar a arquitectura, em A beleza tem forma?. Barcelona, Editora GG, 2009. p.59

••• SIZA Álvaro, Imaginar a evidência. Lisboa, edições 70, 2000. p. 42

•  KUBLER George. A forma do tempo, em As limitações da bibliografia. Lisboa, Vega editorial, 1991. p.21
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os seus hábitos. Analisar em profundidade para definir um programa, desenhá-lo à imagem 
de quem ali habitará.

O cliente indica como fundamental o espaço da sala de estar comum, como núcleo onde 
a família se possa reunir, passar juntos os dias, conversar intimamente, oferecer abrigo aos 
hóspedes. Pelo contrário, para os quartos de dormir, é pedido uma dimensão de grande 
intimidade e individualidade.  Um pequeno núcleo capaz de hospedar o casal e o filho. 
Eventuais expansões são deixadas para o futuro, para já não o interessam. O cliente exprime, 
só para o seu quarto, o desejo de abrir uma janela para ter vista sobre a paisagem oeste, para 
as colinas. Também o núcleo da casa deve possuir uma conexão visual privilegiada sobre a 
paisagem, e em modo particular sobre o golfo. O espaço da varanda do antigo restaurante 
(fotografia ao lado), com a sua vista sobre a paisagem, é na memória do cliente uma imagem 
presente, uma lembrança importante em relação à história deste lugar. Exprime a vontade de 
transforma-lo num espaço para receber, durante o dia, um grande numero de pessoas.
É pedida também uma continuidade física com o exterior, uma ligação directa com o terreno 
através de um espaço ao ar livre. É pedida a definição de diferentes pólos de actividades 
ligadas entre si, ao longo do jardim todo. Entre estes o principal é um espaço com um tanque 
de água (piscina). 
Outras actividades para dispor no terreno não são definidas com precisão pelo cliente, mas 
são pedidas propostas para tornar o espaço do jardim vivo. Não está excluída a possibilidade 
de plantar ao longo do terreno algumas árvores de fruto, como um olival, ou uma vinha.      
 
A definição do programa junto ao cliente é um momento importante: imaginar, por um 
instante, que não exista nada além do terreno; imaginar o facto de poder modelá-lo segundo 
as próprias necessidades, sem os vínculos de um edifício preexistente. É um momento 
importante para depois tentar perceber, num confronto com a realidade, o quanto este 
objecto que existe no terreno representa uma possibilidade ou um vínculo. Deverá ser sempre 
uma oportunidade para transformar este sítio, circundado por uma paisagem maravilhosa, 
num lugar lindíssimo.

“Mas a beleza existe. Embora surja raramente e quando o faz, muitas vezes é em lugares inesperados. 
E em outros lugares, onde a esperaríamos, falta. Mas a beleza existe.” •

•  ZUMTHOR Peter. Pensar a arquitectura, Barcelona, Editora GG, 2009. p.61
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É esta a segunda conversa com o cliente. Acontece na quinta dele, para onde se retira aos fins 
de semana, fugindo à vida caótica da cidade de Milão. É importante tentar de perceber o que 
é a “casa” para o requerente, qual a atmosfera familiar do espaço doméstico que ela constituiu 
ao longo do tempo.    

Objectivo principal deste encontro é pensar com o cliente um programa, para construir uma 
nova proposta. Fala-se sobre um novo programa e é interessante como tudo começa a partir 
de um papel branco, sem deixar que o edifício preexistente possa condicionar a proposta.

Uma casa de férias, para a sua família. Este é o ponto de partida e nada fica excluído.

“E não aponto o caminho claro. Os caminhos não são claros.” •  

Não apontamos caminhos, aceita-se aquele que a conversa ilumina. O cliente admite ter 
pensado inicialmente numa nova casa, demolindo aquela existente. A ideia foi depois 
abandonada por diferentes razões, como o afecto que nutre pela casa existente, embora com 
os seus evidentes limites qualitativos e espaciais; e ainda por não querer esperar pela aprovação 
do projecto para uma nova construção por parte da câmara.

Prevalece a economia, de tempo e de meios.

Aproveitar o que existe, para dar vida a uma casa capaz de acolher as novas exigências 
programáticas.

Barzanò, Lecco. 22.3.2015conversas com o cliente

•   SIZA Álvaro, Quaderns d’Arquitectura i Urbanism n°159, Dez 1983
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Voltar a falar com o cliente. Continuar a falar com o cliente. Particular importância é o facto disso 
acontecer no terreno do projecto. Volta-se lá mais uma vez. Observa-se o preexistente. Desta vez 
com um olhar totalmente diferente. Imagina-se o projecto, nas suas partes removidas, nas suas partes 
modificadas. Imagina-se a entrada e os novos espaços projectados. Mentalmente imaginamo-nos 
remover  as coberturas, transformar os quartos em pátios. Discute-se. Apontam-se as modificações. 

“Começar

1. Ver pela primeira vez os postes cravados no terreno segundo o risco immaginado. Corrigi-lo porventura.

2. Ver pela primeira vez o prejecto gravado no solo, a fundação materializada- o mesmo e o oposto das 
ruìnas de Pompeia.

3. Ver pela primeira vez os muros elevados até à cota desejada. Sentir-me dentro e olhar de longe. Percorrer 
o terreno, experimentando a sucessão de fragmentos de um corpo inteiro presente naa memoria. 
Ver a matéria que me envolve e olhar para além dela, encontrar a relação entreos vãos e o que revelam. 
Entrar na porta inexistente deste angulo ou de aquele.
Imaginar num apice um dia de vida numa casa, não inorando os encontros e os desencontros, os prazeres 
e as dores, a fadigae a energia, o tédio aceite e o entusiasmo, os encantamentos e as indiferenças que os irão 
habitar.

4. Percorrer, meses mais tarde, os espaços cobertos e os abertos. Apreciar a densidade, os alinhamentos e as 
rupturas e a luz que amarra e que liberta ao sabor dos tempos.

5. Revestir, colorir, apalpar, ajustar a abertura das pàalpebras e conter a inquietação dos olhos, abrir os 
ouvidos aos ruìdos e aos silêncio, sentir o odor e o gosto sem origem dos espaços.

6. Voar e aperceber-me de que tudo o que a vista alcança pertence àquele corpo- esimultanemente que ele è 
pussuido por tudo. O contrario de um intruso.
Incluir o que não se vê e o que jà não se vê.

Acabar

Uma palavra imprecisa, uma espécie de erro de tradução, a substituir pela palavra começar.” •

Cugnana, Olbia. 15.8.2015conversas com o cliente

•   SIZA Álvaro,  01 textos. (ed.: Carlos Morais). Porto, Civilização editora, 2009. p. 365.  
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VII

Construir no construído

Construir o construído. Construir no construído. Construir sobre o construído.

Como plasmar um objecto que já existe e que a história nos entregou com uma determinada 
forma?

Este capítulo apresenta dez projectos que influenciaram a definição da proposta; dez referências, 
cada uma das quais mostra como é possível abordar de forma diferente um objecto existente, 
alterar a sua história.

São diferentes formas de intervir numa realidade sedimentada ao longo do tempo.
O objectivo deste capítulo é então o de analisar abordagens diferentes umas das outras, mas 
todas possíveis. 

Demolir uma cobertura, desconstruir, reconstruir uma nova pele, reconstruir a memória do 
lugar. Cada sedimento de história, inicialmente inovador, fica aplanado pela passagem do 
tempo e aguarda a chegada do sequente. Cada objecto, cada edifício é herdeiro de uma vida 
passada e mostra as suas estratificações.
Cada projecto pode retomar a história, preservando o seu traço mas ao mesmo tempo conduzi-
lo para uma nova direção.

Revolução!
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Eduardo Souto Moura, Abrigo no GerêsConstruir no construído

Em 1980 Eduardo Souto Moura constrói a sua primeira obra. Trata-se de um pequeno abrigo 
no Gerês, que aproveita os muros de pedra em ruínas. A ruína é observada, interpretada, 
transformada.

“A casa é o abrigo.”•

O pequeno espaço contido pelos grandes muros em granito é rematado por uma cobertura 
plana rebaixada, realizada em betão, que torna quase invisível a intervenção ao espectador 
colocado a curta distância.

“A coisa principal da casa é o telhado e depois a chaminé. 

Dentro somos independentes  ou quase. Estamos protegidos da cidade e do mundo inteiro…A 
casa tem janelas: è preciso respirar, mesmo quando o ar está poluído. É bom ir à janela.” •

Um plano envidraçado fecha o espaço onde os muros não chegam. Torna manifesta a 
interioridade. O exterior continua a dialogar visualmente com os grandes blocos em granito, 
agora fazendo parte do interior. Revela-se a nova construção. 

“Há qualquer coisa de especial na arquitectura que me fascina e de que gosto muito. A tensão entre 
interior e exterior. Na arquitectura retiriamos um pedaço de globo e colocamo-lo numa pequena 
caixa. E de repente existe um interior e um exterior Estar dentro e estar fora...A fachada diz : sou, 
posso, quero...e a fachada diz também: mas eu não vos mostro tudo. Certas coisas estão la dentro 
e não vos dizem respeito...Lembrem-se de Janela indiscreta de Alfred Hitchcock. Um classico.” ••

••  ZUMTHOR Peter, Atmosferas. Barcelona, Gustavo Gili Editora 2006 
•   SIZA Álvaro,  01 textos. (ed.: Carlos Morais). Porto, Civilização editora, 2009. p. 349.  
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Eduardo Souto Moura, Abrigo no Gerês

A casa é construída dentre estas paredes e confunde-se na paisagem. Um plano de vidro 
reflecte e transporta a natureza ao interior da casa, e ao mesmo tempo dissimula-á de fora. 
A cobertura plana, fundamental para a conformação do espaço interno, está rebaixada de tal 
maneira que é imperceptível olhando da fora.
A divisão interna, feita por um muro e por uma coluna, confirma o carácter essencial da 
intervenção.  

Mantém-se a concha, os 30 m2 fechados por esta preexistência tornam-se uma das primeiras 
experimentações sobre o tema da caixa, tema tão caro e presente na arquitectura de Souto 
Moura, influenciado pelas obras de Donald Judd. 

“Creo que las ruinas tienes ese escenario ideal de serenidad y la gente se encuentra a gusto paseando 
entre ellas. Cuando están rodeadas por un medio hostil y violento, las propias ruinas se sienten mal 
o tienen miedo. Cuando están rodeadas por un paisaje sereno, se encuentra bien, transmiten una 
noción de calma y tranquilidad. Esa serenidad procede de la adecuación de envolvente.” •

•  Eduardo Souto De Moura, 2G Recent Work, N°5, 1998 

Construir no construído
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Hoje. 

A ruína, depois de ter sido transformada, vivida, volta e estar em ruínas, como a casa objecto 
de este estudo. Necessita de ser repensada, reabilitada. Necessita de uma nova intervenção, de 
uma nova vida.

Também neste caso como na casa objecto de estudo, a palavra “acabar” tem que ser substituída 
pela palavra “começar”.

“Acabar: Uma palavra imprecisa, uma espécie de erro de tradução, a substituir pela palavra 
começar.” •

Existe uma analogia com a casa objecto de estudo. Ao longo do tempo viveu uma alternância 
de vidas, tentativas de adaptar o edifício às diferentes funções. Estas alterações tornaram a casa 
incapaz de hospedar as exigências actuais pedidas pelo requerente. Voltou assim num estado 
de “ruína”. É preciso um novo “início”.

Eduardo Souto Moura, Abrigo no Gerês

•   SIZA Álvaro,  01 textos. (ed.: Carlos Morais). Porto, Civilização editora, 2009. p. 365.  

Construir no construído
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Haworth Tompkins, Dovecote Studio

Na tragédia grega o deus ex machina era uma divindade que, quando necessário, intervinha 
descendo do alto para resolver uma situação complicada. O actor, que representava um deus, 
estava posicionado sobre uma grua rudimentar em madeira, movida por um sistema de cordas 
e de guinchos. Deixado cair do alto, simulava a intervenção de uma divindade que desce do 
céu.  

Snape Maltings, não longe da Letchworth, a primeira cidade jardim de Howard. 

Aqui encontra-se um complexo industrial em ruínas da época vitoriana. A companhia 
musical Alderburgh apropria-se dele para fundar o próprio “campus”. O projecto Dovecote 
de Haworth Tompkin faz parte deste programa de habitar as ruínas.

Desta forma, no interior duma ruína em tijolo (um muro alto quase com dois metros e 
meio) uma caixa pré-fabricada em corten é deixada cair do alto. Ao cair o volume ocupa a 
sua posição.  

“Only the minimum necessary brickwork repairs were carried out to stabilise the existing 
ruin prior to the new structure being inserted. Decaying existing windows were left alone and 
vegetation growing over the dovecote was protected to allow it to continue a natural process of 

ageing and decay.” •

Construir no construído

• HAWORTH TOMPKINS,, citação disponível em “http://haworthtompkins.com/built/proj04/index.html”
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Haworth Tompkins, Devecote Studioconstruir no construído

Construir no construído. Construir dentro do construído. Respeitar o seu perímetro, aceitar 
a preexistência como herança da sua historia, como memória do lugar.

O novo volume encerra o traço do passado. Reproduz a forma volumétrica típica das estruturas 
da época vitoriana. E faz isto assumindo uma determinada forma, que lhe permite encaixar-
se perfeitamente no espaço delimitado pelo antigo muro construído em tijolo. Muro que 
mantém a sua forma, as suas aberturas, é uma ruína que existe, lembra a vida passada daquele 
lugar.

E manteria a sua memória até se o muro um dia desaparecesse; em negativo o novo já assumiu 
a forma do passado. Como um arco com o seu cimbre.  

E o passado é retomado também pelo cromatismo dos materiais escolhidos. Corten por 
fora, madeira de abeto para o interior, recuperam a cor vermelha do tijolo, mas com uma 
materialidade nova.

No interior o espaço é mínimo. Um pianoforte, uma cozinha e um mezanino com uma 
secretária e uma cama. É um refúgio, um pequeno abrigo para um artista, onde encontrar a 
concentração antes de uma performance.

Este projecto representa uma abordagem extremamente interessante pela sua capacidade de 
intervir no construído com uma atitude radical, respeitando ao mesmo tempo a herança 
do passado. Adiciona-se um volume dentro do limite definido pela ruína. Em Cugnana, a 
intervenção opõe-se à referência aqui apresentada. Opta-se por um processo de subtração 
volumétrica: onde o edifício já não é capaz de hospedar a nova função, as paredes perdem as 
coberturas, transformam-se em limites de espaços abertos.
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Sami Arquitectos, EC houseconstruir dentro do construído

Ilha do Pico, Açores. Uma ruína torna-se ponto de partida para o projecto de uma casa de 
férias, desenhada pelos Sami arquitectos. 
O projecto surge com a vontade de manter a ruína, valorizá-la.

“A grande garantia da manutenção do patrimônio é o uso.” •

A ruína é usada. Plasma o novo, determina a sua forma. Torna-se o esqueleto, a âncora da 
nova proposta. É a casa a ser moldada dentro das paredes de pedra.

“Uma ruína foi o ponto de partida para o desenho de uma casa de férias na ilha do Pico. O 
projecto surgiu da vontade de manter a ruína e pensar uma casa que a valorizasse, que a ela se 

pudesse moldar e simultaneamente dela tirar partido, oferecendo possibilidades de vivências mais 
diversas e complexas que a anterior tipologia.” ••

Construir no construído, encostar-se ao construído, ancorar-se!

As novas aberturas as vezes alinham-se às velhas, as vezes descartam-nas. Desenham novos 
enquadramentos, novas relações. Fazem isto servindo-se da ruína, concha de vida passada.

“O projecto é um movimento entre uma linha de limite, em pedra, e os volumes da intervenção 
que por ela se deixam conduzir, se desacertam ou se alongam, sempre que a necessidade de espaço, 

ou de uma vista, se impõe.” •••

O que interessa aqui é mostrar a capacidade de construir um novo projecto, uma nova forma, 
a partir da um traço deixado pelo passado. 

Na proposta para a Casa de Cugnana, a conceição da ruína é diferente. Pretende-se aqui, 
num certo sentido, acelerar o processo do tempo. Retiram-se as coberturas em determinados 
pontos, deixando que as paredes, que ficaram, possam subir, sem preocupação, a passagem 
do tempo. Pretende-se tornar determinados espaços da casa em ruína, para poder contemplar 
estas presenças como memória do que apenas imaginamos ter existido.

••,••• SAMI arquitectos, citação disponível em “http://www.sami-arquitectos.com/pt/works/show/ec-house” 
•  SOUTO MOURA Eduardo, 2G Recent Work, N°5, 1998
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Brandlhuber-Emde-Schneider, Potsdam

1937, Potsdam. 

O Krampnitz Kaserne é um conjunto militar, desenhado pelas forças militares alemãs.
Foi usado pelos nazis até a fim da segunda guerra mundial. Depois, tornou-se base das tropas 
soviéticas, que a ocuparam até o ano 1992, quando foi abandonado definitivamente.

A totalidade do complexo consiste em mais de 50 edifícios. Hoje foi transformado num 
centro de casas de férias para os habitantes de Berlim que procuram em Potsdam aquela 
dimensão campestre, que não é possível encontrar na cidade. 

O edifício reabilitado por Brandlhuber e Emde é um destas.  

2010. 

Os arquitectos Brandlhuber+Emde são chamados a transformar uma antiga base nazi numa 
residência unifamiliar.
O edifício deve mudar a sua vida, mantendo o traço da historia que o gerou. A forma é 
mantida, as transformações são feitas através da economia de meios.    
O edifício vive uma unificação com os materiais utilizados. Ganha uma nova materialidade, 
um novo aspecto de betão bruto  que unifica e confere um carácter unitário aos dois volumes.
Mantém-se a concha da vida passada, consolida-se a forma com uma nova pele. A memória 
sobrevive, ainda é claramente legível a sua antiga fisionomia.

Este projecto constitui uma referência muito importante pela abordagem à uma ruína que 
não possui valor arqueológico relevante. A sua história torna-se ponto de partida para a 
determinação da proposta. 
Da mesma forma existe em Cugnana a vontade de conferir uma imagem unitária aos diferentes 
volumes que constituem o edifício pré-existente, mantendo a antiga materialidade. Existe o 
desejo de compactar o novo e o existente. Este desejo se tornará fundamental nas soluções 
construtivas adoptadas.

costruir demolindo o construído
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Brandlhuber-Emde-Schneider,Antivilla

Mas a nova vida do edifício desenha os seus espaços, constitui-se na concha da preexistência.

Constrói-se demolindo o construído! 

As aberturas são quebradas, como por meio de uma clava, são demolidas só parcialmente. 
Não são desenhadas nem projectadas, mas realizadas in loco. É uma arquitectura que lembra 
a destruição da guerra, é uma arquitectura prática e feita em obra. Fica o essencial.

É como se o novo habitante se apropriasse do espaço, do volume, mantendo os buracos 
causados pela guerra, mantendo a memória da ruína. 

Internamente o edifício é completamente esvaziado. E assim o projecto o mantém.

Sobrevive somente o núcleo estrutural central, rodeado por todas as funções principais da 
casa. Individualiza-se três partes diferentes, que correspondem a três espaços com diferentes 
temperaturas térmicas. Um sistema de cortinas em pvc torna possível e flexível este tipo de 
solução.

costruir demolindo o construído
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Valerio Olgiati: Das Gelbe haus

Flims, pequeno centro suíço no cantão dos  Grisões. Rudolph Olgiati é um importante 
arquitecto local e proprietário do prédio originário. 

No ano da sua morte, ele deixa a propriedade do edifício ao município de Flims, mas com 
o vínculo de que a futura intervenção para a sua reabilitação seja de cor branca, a partir 
das fundações até ao tecto; não se trata com certeza de uma escolha arbitrária, mas de um 
verdadeiro código linguístico que se pode encontrar em todos os edifícios construídos por 
Rudolph Olgiati na cidade de Flims. Volumes maciços e invariavelmente brancos.     

1995. O projecto de reconversão do edifício em centro cultural, poucos meses depois da 
morte do padre, foi encomendado a Valerio Olgiati. A partir destes vínculos e pressupostos 
iniciais conceberá a sua proposta, para realizar uma obra cuja linguagem seja ao mesmo tempo 
inovadora e radical. Do edifício originário mantêm-se unicamente as paredes exteriores do 
perímetro em pedra, depois novamente definidas por meio de um martelo, e por fim pintadas 
com um único estrato de argamassa.

“I tend to look at these old buildings a-historically in the sense that I do not follow certain 
prescribed contemporary models of how we should read and understand these buildings. I look at 
the ordering principles of buildings and do not deal with the philosophical, religious, and social 

interpretations of them.” •    

A reabilitação e o re-uso realizam-se, neste caso, por meio duma intervenção fortemente 
escultural, conseguida, tirando mais partes que acrescentando: o arquitecto escava a superfície 
do tempo e restitui ao presente só determinados episódios do corpo arquitectónico.

Tudo isto torna-se uma importante referência pelo projecto. O trabalho de devolver ao 
edifício uma imagem que segue os traços da preexistências e ao mesmo tempo os unifica, 
conferindo um aspecto unitário, claro e novo. Atinge-se às raízes da história para formular 
uma nova proposta.

Abraçar o construído

• OLGIATI Valerio,  El Croquis: Valerio Olgiati 1996/2011 n°156, Madrid, Omnibus Volume, 2011. 
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Valerio Olgiati: Das Gelbe haus

1995, Flims. Das Gelbe haus, a casa amarela, é agora branca. 

Uma nova imagem abraça o edifício. Uma nova materialidade, branca, em betão, é 
cinzelada minuciosamente para reproduzir a textura da pedra, grosseira e esboçada. Chama 
inevitavelmente o passado, encerra o tempo vivido e decorrido, mas entrega o edifício ao 
futuro com um novo fragmento, com um novo aspecto.
Algumas partes na fachada, correspondentes às partes removidas, como a consola do telhado, 
o pórtico, os balcões ou as portadas, ficam com uma textura mais lisa, mantendo assim a sua 
memória.

O interior é completamente esvaziado, as lajes assumem uma estrutura equivalente em cada 
piso; quatro vigas diversamente orientadas e juntas de tal forma que o desenho das plantas 
resulta fortemente abstracto. Manifestam-se assim os estudos conduzidos por Olgiati sobre a 
pintura de Paul Klee.

“My projects, more or less, are always squares... After all, the square is a shape that stands in 
relationship to the non-referential and the non-contextual... I also would say that it is the most 
complicated thing to divide a square. So, I like to do the most complicated of all possibilities, 

namely, to divide a square” •

O espaço interno é completamente diferente do espaço originário, um espaço capaz de chamar 
à memória do observador as típicas formas dos espigueiros da Engadina, ou os amplos espaços 
dos antigos arsenais típicos da arquitectura de Rudolph Olgiati.

Abraçar o construído

• OLGIATI Valerio,  El Croquis: Valerio Olgiati 1996/2011 n°156, Madrid, Omnibus Volume, 2011. 
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Álvaro Siza: Casa Alcinio Cardosoacrescentar o construído, construir o futuro

1971, Lugar da Gateira, Moledo. 

Num lugar tipicamente rural, surge uma quinta vinícola. Existem dois edifícios em pedra, 
um dos quais precisa  de ser reabilitado. Além desta reabilitação, Álvaro Siza acrescenta um 
novo volume e um tanque. A nova ala é um volume poligonal triangular, semienterrado para 
reduzir ao mínimo o seu impacto. Trata-se de uma excepção, ao nível de volume e de uso dos 
materiais. É um novo volume que tem uma geometria forte, determinada pelos limites do lote 
e pelo sentido em que as vinhas são dispostas. 

“Cheguei a conclusão que renovações ou recuperações num edifício tem que ser muito radicais: 
construir algo de novo tem que ser radical. Quando se unem dois tipos de edifícios, velho e novo, 

o novo tem que ser uma boa solução radical.” •

A reabilitação é entendida como diálogo entre o novo e o velho. O novo distingue-se pela sua 
geometria, pela sua materialidade. Apoia-se sobre um muro em pedra e a caixilharia, frágil, 
dá vida a um volume que quase perde a sua consistência. São escolhidos os materiais típicos 
do lugar, usada a mesma pedra e o mesmo desenho dos caixilhos, mas ficam acrescentadas 
novas peças à história. Acrescenta-se uma nova cobertura plana realizada com uma chapa de 
zinco. Respeita-se a regra e logo a seguir infringe-se. Pega-se no rumo que a história deixou e 
abre um novo caminho.

“Os elementos existentes e os novos contrastam-se deliberadamente e sobrepõemse bruscamente.”••

Embora não faça parte, ainda, das necessidades do requerente, esta ideia de aproximar o novo 
ao velho, com geometrias e materiais completamente diferentes, pode tornar-se uma pista 
para uma ampliação futura da casa de Cugnana, previsivelmente necessária com o crescer da 
família.

•• Álvaro Siza, in Arquitectura e Urbanismo, Dezembro 1980. p. 41
•   Álvaro Siza, in Arquitectura e renovação em Portugal, entrevista por Dorien Boasson, p. 25
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Colónia. 

Em 1943 parte do centro histórico foi destruído pelos bombardeamentos aéreos da segunda 
guerra mundial. As ruínas, de origem romana, ficam inalteradas ao longo do tempo. Assim 
também acontece com os restos da catedral gótica de St. Columba.

Só no ano 1949 uma capela ortogonal foi construída por Gottfried Böhm, arquitecto local, 
como memória do bombardeamento que destruiu o edifício. 

Peter Zumthor, em 2002, é finalmente chamado para construir sobre as ruínas da antiga 
catedral.
O confronto com as diferentes estratificações da história é inevitável, num continuum 
arquitectónico que mantenha e que abrace os fragmentos pré-existentes. 

E faz isto  ancorando-se, encostando-se, sobrepondo-se ao construído. 
É um processo de reconstrução volumétrica que nasce dos traços das paredes, sobre as quais 
o presente se sobrepõe, como uma nova camada duma rocha sedimentar. Completa, volta 
a construir a memória através da reconstrução do volume, mas também se manifesta como 
novidade, destaca-se pelo uso dos materiais escolhidos, pela técnica, pelo desenho das suas 
aberturas.

É um projecto que se impõe como novo fragmento na cidade, com o objectivo de, com o 
decorrer do tempo, se tornar parte do contexto, gritando “eu daqui faço parte”.•

A ideia de ruína é profundamente diferente da do objecto aqui estudado. Tem um valor 
arqueológico que a casa de Cugnana não tem, mas é interessante ver como a preexistência 
une-se a uma nova realidade. O novo entra em contacto directo com o velho e o transforma 
numa nova parte da contemporaneidade. Restitui-lhe nova vida. 

Peter Zumthor, Columba museumCostruir sobre o construído

•  Peter Zumthor, Pensar a arquitectura. Barcelona, Editora Gustavo Gili, 2009.  p.17
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Peter Zumthor, Shelters for roman site, Coira

•  Peter Zumthor, Pensar a arquitectura. Barcelona, Editora Gustavo Gili, 2009. p.17

Paisagens completadas

“A presença de certas obras provoca em mim algo misterioso. Parecem simplesmente estar lá. Uma 
pessoa não lhe dá nenhuma atenção especial. E no entanto, é quase impossível imaginar o lugar 
onde estão sem elas. Estas obras parecem estar firmemente ancoradas ao chão. Funcionam como 
parte integrante do seu espaço envolvente e parecem dizer; “Eu sou tal como tu me vês e daqui faço 
parte.”
Conseguir projectar edifícios que, no decorrer se unem desta forma natural com a figura e história 
do lugar desperta a minha paixão. 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 o existente de uma nova maneira. O disturbo foi 
necessário. A pedra encontrou o seu lugar. Mas o lago já não é o mesmo. 
Penso que os edifícios que, a pouco e pouco, são aceites pelo seu espaço envolvente devem possuir 
a capacidade de atrair, de diversas formas, a emoção e o raciocínio. O nosso sentimento e a 
compreensão estão, no entanto, enraizados no passado. É por isso que o significado que criamos 
com o edifício deve respeitar a memória. Mas o recordado não é comparável ao ponto final de uma 
linha.” •

Costruir sobre o construido
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O Belafonte era o draga-minas real inglês, lançado nos mares no ano 1958. O seu nome 
originário era HMS Packington.

Depois a embarcação foi vendida à marina da Africa do Sul e re-batizada como SAS Walvisbaai, 
antes de ser comprada pela produtora do filme “The Life Acquatic” em Cape Town e rebocada 
na sua totalidade até Itália.

Uma vez reabilitada, o director cinematográfico Wes Anderson manda cortá-la em dois, para 
ter uma visão do interior do navio. Ao longo do filme, cada espaço enquadrado é fortemente 
centralizado e o seu centro é ocupado por uma personagem, cada uma empenhada na sua 
actividade da vida do mar. 

A cena final do filme mostra o corte da embarcação na sua totalidade, 150 pés no seu 
comprimento e 40 em altura. Como uma maquete à escala real. 

Depois que o filme foi completado, o navio foi comprado no ano 2006 por um anônimo 
milionário,  reabilitado e atracado no Dubai. A Belafonte é agora um yacht. O Mojo.

O que fascina é a transformação contínua da embarcação, a sua capacidade de adaptar-se 
a situações completamente diferentes, e mudar a pele como uma serpente, continuando a 
existir. Ser cenário em contínua evolução de vidas profundamente diversas uma das outras. 

Wes Anderson, The Belafonte ship.plasmar o construido
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Souto Moura projecta o mercado de Carandá no ano 1980. Em 1984 é construído. 

Este projecto resulta da integração entre as condicionantes físicas do sítio e as exigências 
programáticas. Marca o início do seu percurso, no sentido duma procura de objectividade, 
fugindo ao fluxo aleatório do gosto e da forma.

Gera-se um projecto profundamente influenciado pela influência de Aldo Rossi, gera-se um 
projecto de escala urbana. 

O edifício dispõe-se como elemento de ligação entre dois eixos urbanos estruturantes. Um 
conjunto de colunas alinhadas sustém uma cobertura muito comprida e confere ao edifício 
um carácter clássico. Completa esta composição neo-plástica um muro comprido, desligado 
da cobertura.   
   
Como em muitas obras do Mies, a coluna necessita de um muro não estrutural a distância 
próxima, que lhe diga tu não és estrutural. Quem sustem a cobertura sou eu! Define uma 
composição neo-plástica, uma cena surrealista. Gera um desorientamento similar ao de ver 
uma pipa com uma escrita perto que recita assim “Ceci n’est pas une pipe”.

Se o edifício impressiona pela sua clareza quase heroica, pela sua força enquanto elemento 
urbano demarcador, articulando um arquétipo clássico e um mecanismo compositivo 
moderno, o mercado nunca funcionará com o sucesso esperado.  

“Desagradável e frio”, assim Souto Moura reporta os comentários de quem o viveu. É preciso 
o seu repensamento.

Eduardo Souto Moura, Mercado de CarandáConstruir o construido

•  Eduardo Souto De Moura, 2G Recent Work, N°5, 1998.  
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Eduardo Souto Moura, Mercado de Carandá

Em 1997 Souto Moura é chamado a pensar a reconversão do mercado desenhado por si 
mesmo. Como Siza no projecto da Casa de chá, embora com diferentes resultados, assim 
também Souto Moura é chamado a redefinir uma das suas primeiras obras. É o mestre que 
volta aos seus próprios passos.

Non mi piace ritornare sui posti oggetto di un mio intervento. Mi fa paura, ho il timore di 
rivederli trascurati, quando ritorno infatti è perché mi chiedono di ristrutturare la trascuratezza. 
Di rimediare alla mancanza di manutenzione. Preferisco ricordare i miei progetti così come sono 

stati pensati. •
 
O antigo mercado, que já não funciona, deve transformar-se e assumir a função de ligação, 
tornar-se ponte entre duas áreas das cidade. Souto Moura decide voltar dar vida ao edifício 
de uma forma drástica. Faz do seu mesmo projecto ruína, testemunho arqueológico da 
vida passada do mercado, base para plasmar a nova proposta. Trata-se de uma operação de 
desconstrução do construído. O projecto é esvaziado. A cobertura desenraizada. A sua própria 
obra é transformada em ruína. A destrói-a, mantém algumas das suas partes como resto, 
faz disso uma ruína. Existe uma interessante inversão entre o espaço construído e o espaço 
aberto; o plano de cobertura é arrancado, o que era construído torna-se jardim, o que era 
resíduo hospeda agora novas funções, uma escola de música. 
O que permanece são os pilares, dos quais se manifestam as armaduras metálicas. Alguns, que 
ficam agora na entrada, uma vez desmantelados, permanecem deitados no chão, prontos para 
ser removidos. São elementos que pertencem a uma vida passada, mantêm a sua memória. 
Como num desenho de Piranesi tornam-se ruínas. Daí a decisão de manter os pilares como 
se fossem colunas de um antigo templo clássico. Os ferros que sobressaem transformam-se em 
capiteis construtivistas ou hiper-realistas.

O  mercado de Carandá representa uma referência fundamental na constituição da proposta 
pela casa de Cugnana. Retiram-se as coberturas, transforma-se um espaço interior num 
exterior, mantêm-se os traços do passado como ruína, acrescentam-se novas funções e um 
novo programa para hospedar uma nova vida. Com um “salto no tempo” a ruína nobilita o 
novo edifício. 

• Álvaro Siza, in  Roberto Cremascoli Il Maestro torna sui suoi passi”, Abitare n° 545. 

construir demolindo o construído, cobertura
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Paço de Diocleciano, Splitcobertura

Este tipo de abordagem ao construído, esta forma de esvaziar e retirar as coberturas, funda as 
suas raízes no Paço de Diocleciano em Split, construído entre 293 e 305 d.C. 
É difícil entender onde acaba o paço e onde começa a cidade. Inverte-se o uso e a escala do 
projecto, o edifício transforma-se em espaço aberto da cidade.

Nel corso degli anni,visitando diverse volte la rovina, ho constatato che il mercato veniva usato 
come ponte, una strada di attraversamento necessaria per collegare due assi della città. 

Nel progetto di trasformazione propongo di eliminare la copertura, disegno un giardino e 
una strada, organizzo un programma “culturale” nel poco spazio coperto che è rimasto. 
Oggi è morto Aldo Rossi. Non posso non fare cenno al suo testo sulla Architettura della città (A. 

Rossi, L’architettura della città, Padova 1966), alla base di questo progetto; all’inversione d’uso e 
di scala del palazzo di Diocleziano a Spalato. •

Eliminar a cobertura, desenhar um jardim e uma rua, organizar um programa cultural no 
pouco espaço coberto que sobreviveu. Mais uma vez, referindo a influência da arquitectura 
de Aldo Rossi, Souto de Moura fala sobre a inversão de uso e de escala. 

• A. Esposito, G. Leoni, Eduardo Souto de Moura, Electa, Milano 2003.
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Marc-Antoine Laugier, Essai sur l’architecture

No ano 1753 o abade Laugier publica a primeira edição de “Essai sur l’architecture”. 

Pela primeira vez a Arquitectura reflecte sobre si mesma, sobre a própria história, sobre 
as próprias origens. A argumentação principal do texto é que a natureza seja o principio 
originário da arquitectura. Volta a descobrir o mundo clássico e volta a propor a ligação com 
os antigos gregos, desvalorizando a arquitectura romana. 

Fala-se sobre o conceito  da “cabana primitiva”. Arquitectura, sentada sobre as ruínas da 
história, que tem a forma dum capitel, indica com o braço directo a cabana, origem primordial, 
erecto no limite da floresta. 

A cabana determina um lugar reconhecível, delimitando um interior e um exterior, instituindo 
um recinto, instaurando uma conexão com o solo, isolando o espaço que se forma por baixo 
da cobertura. As árvores, colocadas nos vértices de uma figura geométrica certa, o quadrado, 
têm intercepção com os ramos horizontais, que mimam a origem lenhosa das ordens.     

Marca a origem do sistema trilítico. Dois elementos verticais a suster um horizontal, a 
cobertura. A cobertura é mesmo o elemento fundamental desta pesquisa de projecto. Elemento 
primordial, discriminativo da arquitectura. Gera um espaço coberto, protegido. Filtro para 
o exterior, defesa para as ameaças que daqui podem provir. Na natureza a cobertura é feita 
pela fronde e não é por acaso que vigas e colunas de madeira foram durante muito tempo o 
sustento das nossas casas.

A proposta pela casa de Cugnana tenta recriar esta dimensão de abrigo primordial, própria da 
construção local da região em que se situa. Os interiores, quase sempre de dimensões contidas, 
possuem coberturas compostas por vigas de madeira. Os pátios exteriores encontram proteção 
nas folhas das árvores.

cobertura





115

Vivian Maier, New York trees.  cobertura

Vivian Maier levanta a objectiva da sua rolleiflex para o céu. Folhas e ramos formam uma 
cobertura densa, mas deixam visível o céu. A fotografia, como todas as outras, acaba com as 
muitas películas nunca desenvolvidas, mas guardadas com cuidado numa caixa.

2007. John Maloof descobre o trabalho todo da fotógrafa babá, um ano após a sua morte.

É uma fotografia tirada de forma particular. Destaca-se da maioria das fotografias, dos cortes 
urbanos, dos retratos capturados na rua. Nesta fotografia Vivian Maier olha para cima, olha 
para o que está acima das suas crianças e das suas cenas urbanas usuais.

É como levantar a cabeça para o céu, ficando sentados ao lado da janela da Petit Maison de Le 
Corbusier. Vive-se um sentimento de inclusão no mundo, de abrigo primordial.
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VIII

Memória descritiva

Intervir na ruína

Existe um edifício, existe uma casa. Possui a sua própria vida; melhor, até hoje viveu mais que 
uma vida. Viveu três transformações significativas.

uma casa - duas casas - casa com restaurante 

Necessita agora de mudar, mais uma vez, a sua alma, incarnar a sua essência para responder 
às novas exigências programáticas.

Si dice che i gatti cadano sempre in piedi e che abbiano sette vite, in alcuni Paesi anche nove. Un 
edificio è come un gatto? Quando lo è, di certo, resta in piedi. •

E como um felino, o edifício objecto de estudo ficou em pé, resistindo às mudanças vividas 
no tempo, na sucessão do processo aditivo e foi-nos entregue assim, como hoje se mostra. 

Até agora, apesar das novas exigências programáticas, foi difícil assumir a decisão de nos 
libertarmos  de um objecto com o qual cliente nutre uma ligação afetiva tão forte. É uma 
ligação constituída de lembranças, de memórias sedimentadas durante o tempo. Uma 
sensação de familiaridade com aqueles espaços que durante os últimos dez anos foram, para 
o cliente, o abrigo de tranquilidade nos almoços estivos, e que agora se vai transformar num 
refúgio doméstico.  
Inevitável é contudo a necessidade de reformular de uma maneira drástica a reabilitação do 
edifício, a sua organização espacial, por questões programáticas, funcionais. 

O projecto tem então o objectivo de fazer o edifício participar numa nova vida. Manter  o 
traço, o rasto do que existiu. Manter a memória de uma casa que já não funciona, que é 
encarada como uma ruína, e como tal pode ser considerada.

Também desta vez, a casa existente, como um gato, cai mas fica em pé.

• CREMASCOLI Roberto, in “Il Maestro torna sui suoi passi”, Abitare n° 545, Milano.
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O projecto quer utilizar o que existe para gerar novos espaços. Quer utilizar a ruína, deixá-la 
como concha. E faz isto tornando memória o que já não é preciso; o que já não é funcional 
torna-se o esqueleto para uma nova vida. Sobrevivem os muros, sobrevivem as aberturas, 
sobrevive o traço. 

Onde o edifício já não é capaz de hospedar a nova função, as paredes perdem as coberturas, 
transformam-se em limites, em confim de um espaço aberto, de um pátio, de um jardim, 
por meio de um processo de demolição parcial, de subtracção, para se tentar libertar daquela 
densidade que hoje aflige o edifício existente. Existe a vontade de acelerar o processo de ruína. 
Respirar

É este o objectivo a que o projecto se propõe. Transformar a essência do edifício, tratando 
como ruína o que já não pode acompanhar as novas exigências funcionais. Transformar estes 
espaços em espaços abertos, tornando-os participantes da paisagem que os circunda.  
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O projecto desenha a entrada à casa por meio de um pátio, um espaço filtro que medeia a 
passagem entre o externo e o interno. E faz isto esvaziando o volume encostado ao volume 
originário. As divisões  do interior são retiradas, as coberturas desenraizadas. Permanece o 
muro externo, revestido em pedra, com as suas aberturas. Por baixo duma destas janelas o 
projecto põe uma mesa, que torna possível desfrutar da vista sobre o gulfo. 
O esqueleto do antigo edifício torna-se cenário para a nova vida. E neste processo é difícil 
perceber se o edifício está a construir-se ou a destruir-se.    

Si vede che invece di buttare giù tutto in una volta l’hanno fatto solo in parte, in modo da non 
cancellare completamente l’effetto del lavoro di demolizione. Non capita spesso di vedere degli 
edifici e non capire se li stiano costruendo o distruggendo…Ti prende questa strana sensazione 
legata a qualcosa che si estende dentro e fuori dal tempo, che non appartiene a questo mondo, 
eppure è estremamente radicalo nella terra. •

Este pátio transforma-se num espaço de transição entre dentro e fora. Representa um espaço 
de pausa; cria uma sensação de continuidade entre as duas dimensões. Torna gradual a 
transição entre a intimidade do interior e a complexidade do mundo exterior.

Na travessia entre dentro e fora é sempre necessária uma mediação, uma transição. Temos uma 
tradição riquíssima, de origem árabe que, sobretudo no sul de Portugal, torna visíveis os espaços de 
transição, em que a luz muda até se perder na intimidade do interior. ••

Provavelmente mais importante do que a casa é o seu terreno, o sistema dos espaços abertos, 
que se relacionam com a paisagem. Bem antes de pensar a casa é necessário pensar o terreno, 
como participa no contexto.  

•• SIZA Álvaro, Imaginar a evidência, Lisboa, edições 70, 2000. pp 45 
•  SMITSHON Robert, in Domus 

Patio de entrada I
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Le Corbusier, Maison le lac.il muro e la finestra

Na maison Le Lac de Le Corbusier o canto do jardim representa, pela sua importância, um 
contrapeso à própria casa. Onde a casa já não precisa de desfrutar da vista sobre a paisagem, 
erige-se um muro, com altura pouco mais alta do que a estatura de um homem. A sua altura 
esconde a vista sobre o lago, sobre as montanhas, sobre a paisagem.   
Mas uma pequena janela enquadra a paisagem, e convida a assomarmo-nos. Fornece uma 
vista particular e precisa sobre a paisagem, emoldura-a. Junto à janela, encontram-se uma 
mesa e duas cadeiras.

Le terrain était exigu; on l’a volontairement renfermé dans des murs masquant les horizons; ce 
lac et ces montagnes, on ne les a laissés apparaître qu’en un lieu précis, là où existent des moyens 

de mesure capables de faire ressentir des rapports aigus: la croisée d’angle droit, que peut être 
sublime; le contre-jour et l´étendue lumineuse de l’eau; la sobrieté totale des lignes architecturales 

et le dessin intensément gravé des monts... •

É um lugar de paragem, de tranquilidade. De tranquila intimidade. Pouco distante uma 
árvore, fundamental para completar a atmosfera deste quarto exterior. Com as suas copa, com 
as suas folhas a árvore constitui uma “cobertura”. E quanto mais a árvore cresce, quanto mais 
empurra e aperta ao muro quem vive este espaço. 
Torna ainda mais íntimo este “quarto”. É um lugar onde a natureza vem para descansar. 
Oferece um sitio que, embora sem limites, é insubstituível. Os dois bancos, com a mesa, 
procuram em continuação uma presença, que é convidada a sentar-se, a sustar-se por baixo 
da árvore. A mesa assume a dimensão adequada em relação ao tamanho da abertura, para 
permitir, a quem está sentado, desfrutar confortavelmente da vista sobre o lago. Não se trata 
de uma vista, mas daquela vista bem definida, estudada como o sujeito de uma pintura.  

Conquista o terreno, conquista o horizonte. Existe uma tentativa, uma vontade de substituir 
os limites do terreno com a paisagem, os limites de uma casa que, por absurdo, existe já, antes 
da escolha do sítio.

“I boarded the Paris-Milan express several times, or the Orient Express (Paris-Ankara). In my 
pocket was the plan of a house. A plan without a site? The plan of a house in search of a plot of 

ground? Yes !” ••

•  VAUDOU François, La Petit Maison de Le Corbusier, Publications G.V. Service, 1991
•• LE CORBUSIER, citação disponível em: http://www.villalelac.ch/ en/introduction.html
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Platão, O mito da cavernao muro e a janela II

O mito da caverna de Platão trata dos prisioneiros que foram enclausurados, desde a infância, 
na profundidade de uma gruta. Corpo, cabeça e pescoço estão bloqueados, de tal maneira 
que os olhos deles possam fixar só o muro à sua frente. Atrás das costas dos prisioneiros um 
enorme fogo projecta na parede as sombras de objectos que se movem.

Estas sombras constroem a realidade dos prisioneiros, pois é a única conhecida por eles.

Um muro é arquitectura. Um muro pode esconder um mundo. Abrir um buraco no meio de 
uma parede pode revelar um mundo.
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Souto Moura, Windows, Biennale di Venezia 2012a janela

Souto Moura realiza em 2012 a instalação permanente para a Bienal de Veneza, Windows. 

No arsenal, sobre o espelho de água, erige um muro, divide-o em três partes correspondentes 
a três quartos, e entalha três tipologias de abertura. Opera uma reflexão sobre a ligação entre 
interno e externo, sobre as diversas possibilidades com as quais é possível pôr os dois em 
relação.
Portanto, num muro com espessura profunda, é entalhada uma fresta, uma abertura estreita, 
típica dos edifícios históricos medievais da cidade. O olhar de quem frui do espaço é conduzido 
para um ponto bem preciso, neste caso para uma das duas torres do Arsenal.

Ao lado, uma janela em fita abre-se numa parede de menor espessura. Símbolo de modernidade, 
estende a vista sobre a paisagem, desvincula-se dos limites condicionantes de tipo estrutural.

O terceiro buraco é total, e reflecte o modus operandi de Souto Moura. A relação entre interior 
e exterior não possui filtro. As duas componentes se compenetram, e são os dois muros laterais 
a delimitar a porção de paisagem a enquadrar, como uma caixa sem um lado. Este vazio 
deixado por um lado, como nas obras de Donald Judd, representa o verdadeiro significado 
histórico de janela, de buraco. 

Desenhar uma janela, como muitas vezes afirma, é questão delicada. Existe o temor que o 
muro de repente comece a tremer, que de repente perca a sua resistência.

O buraco é também, como neste caso, ponto de partida para o projecto. É acto voluntário de 
enquadrar, como faz um fotógrafo, uma parte da paisagem, que passa a fazer parte do espaço 
interior. Organiza-lo.
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Desenhando o pátio de entrada surge uma importante questão. O volume a transformar em 
pátio possui agora uma cota mais alta que as outras partes. Os buracos no muro ficam a uma 
cota demasiado alta para se pensar em baixar a nova cota do chão do pátio, tanto mais que 
surgiria um muro capaz de excluir a vista sobre o golfo e capaz de enquadrar só o céu. Atrás 
deste muro viver-se-ia a esquisita sensação de perceber o horizonte sem o poder olhar. Viver-
se-ia o desejo de escalar a parede para baixar aqueles buracos e poder abraçar a paisagem com 
o olhar. 

O projecto mantém então mais alta a cota do pátio. Para lá chegar, desenha-se uma escada, 
encaixada entre duas paredes já existentes. Poucos degraus põem em ligação directa o pátio 
com o espaço comum da cozinha.

Patio de entrada II
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Alberto Campo Baeza, Casa del infinitoo muro I

Alberto Campo Baeza constrói esta casa num lugar onde o olhar pode correr até ao infinito, 
prosseguir seguindo o horizonte que se perde nas águas do oceano Atlântico.

A casa, no meio duma praia, constrói uma plataforma, um plano que assoma sobre o infinito 
do mar. A horizontalidade dos seus planos prevalece. A única excepcionalidade é o volume, 
que emerge como um monólito de pedra. A horizontalidade da linha integra-se nas da 
paisagem. Também nos seus desenhos, com uma linha é desenhado um plano, assim como 
Mies fazia. Numa simples linha é contido um pódio que esconde o edifício. 

Hay un precioso aguafuerte de Rembrandt de 1655, “Cristo presentado al pueblo”, que siempre me 
ha fascinado. Allí Rembrandt traza una línea recta, horizontal. Perfectamente recta y perfectamente 
horizontal. Es el borde del potente estrado, podio, sobre el que se desarrolla la escena. Allí, como 
Mies hiciera tantas veces, ha convertido el plano en línea. •

•  CAMPO BAEZA Alberto, Houses 1974-2014. Archicreation 117
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Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
E questa siepe, che da tanta parte

Dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
Spazi di là da quella, e sovrumani

Silenzi, e profondissima quiete
Io nel pensier mi fingo; ove per poco
Il cor non si spaura. E come il vento

Odo stormir tra queste piante, io quello
Infinito silenzio a questa voce

Vo comparando: e mi sovvien l’eterno,
E le morte stagioni, e la presente

E viva, e il suon di lei. Così tra questa
Immensità s’annega il pensier mio:

E il naufragar m’è dolce in questo mare. •

Alberto Campo Baeza, Casa del infinitoo muro I

Mas o que aqui mais interessa é o muro que precede o pódio. É um muro privado da sua 
função estrutural. É um muro colocado como limite, excluindo a vista do infinito. Deixa-nos 
imaginar o que está atrás sem no-lo deixar ver. O infinito invade as mentes de quem está em 
frente ao muro, antes que os seus olhos possam fazê-lo.

• LEOPARDI Giacomo, L’Infinito, Canti. Milano, Mondadori, 1978
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OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Border gardeno muro II

Border garden é o nome do volume oblongo projectado por The Office, Kersten Geers David 
Van Severen, como fronteira para os peões entre Mexico e US. 
Materializa o confim, interrompe uma linha imaginária de demarcação sem limites. 

Um muro, com nove metros de altura, define uma terra de nenhum entre dois países. No 
interior dos muros brancos, uma malha de palmas impõe ordem em um grande e sombreado 
jardim. Como um purgatório cheio de árvores. 
Pavilhões para o controlo dos passaportes e para a administração estão espalhados e tornam-se 
parte do jardim. O oásis transforma-se em um ponto de referência na paisagem sem limites 
Tex-Mex.

Na sua simplicidade, com um só gesto, com um plano extrudido/erguido, é um projecto que 
torna tangível o desejo da terra  prometida, a esperança de a descobrir atrás daquele muro.
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É o volume principal do projecto, com pequenas dimensões, capaz de hospedar o cliente e a 
sua consorte. Trata-se do volume originário, que foi o primeiro a fundar as suas raízes neste 
terreno. 
O objectivo do projecto é tornar visível a forma com que foi concebido. O projecto volta 
a tomar a própria dimensão original, é removido o corpo que lhe foi encostado, negando 
a ligação visual sobre a paisagem no sentido do golfo. A remoção transforma-se em pátio, 
deixando as suas paredes e as suas aberturas.

Possui uma geometria simples, clara, retoma os cânones da arquitectura local. O volume é 
rectangular, linear, e a cobertura possui um telhado com uma só água. Encostado encontra-se 
um pequeno corpo rústico particular para o ecletismo dos buracos que foram desenhados na 
evolução do edifício.

No interior o volume é dividido em dois espaços: uma zona de estar e um quarto para dormir, 
postos em conexão por uma abertura central. Entra-se pela sala de estar, que possui uma 
chaminé, manifestação do fogo domestico, e sempre presente nos stazzu, onde funcionava 
como forno. O quarto de dormir tem uma casa de banho e uma ligação directa com o espaço 
comum da cozinha. Aqui uma janela enquadra as colinas situadas diante do golfo, vista eleita 
pelo cliente. No espaço interior, o volume rústico hospeda uma pequena biblioteca, lugar de 
retiro e de estudo. É o único espaço deste volume a ter uma abertura que olha sobre o golfo 
de uma forma imediata.   

As aberturas de dimensões limitadas derivam da necessidade de proteção, além de física 
também térmica, durante o verão. As viradas para o golfo debruçam-se diretamente sobre a 

Stazzu
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paisagem, mas têm  uma vista mediada pelas aberturas do muro do pátio.
A atmosfera para os espaços interiores quer ser a mesma dos antigos stazzu da região. Uma 
simplicidade elementar de espaços extremamente agradáveis. As paredes, se não construídas 
em pedra, são rebocadas, como neste caso. A cobertura é sustentada por uma estrutura de 
vigas de madeira, sobre a qual se apoia um estrato típico em caniçado. 

O espaço é elementar. Habita uma ruína, valoriza-a. Transforma-a numa cabana, num lugar 
de reflexão, de hospitalidade, um fogo doméstico, recolhido mas participante ao mesmo 
tempo da paisagem natural que a circundar.        
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Castelo de Alvito a janela II

O castelo de Alvito é um paço fortificado que surge no distrito de Beja. 

A multiplicidade do desenho das suas aberturas é uma forma de eclectismo, uma forma de 
experimentação. Para cada um dos seus três níveis, encontram-se três aberturas de forma 
diferente.

O mesmo acontece também na igreja de de São Francisco em Évora. No nártex aparecem 
três formas de arcos diferentes colocados uma ao lado da outra. Um arco ogival, um arco 
ultrapassado, e um arco de volta perfeita.

Trata-se de arquitecturas sem autor, arquitecturas anônimas, como a casa objecto deste estudo. 
Mas juntam excepções, aliam-nas umas ás outras e, fazem-nas conviver, sem nada excluir.

La città si forma per accumulo, quindi è conoscibile solo per accumulo: e le parti più interessanti 
di essa sono proprio quelle più singolari, anomale, imprevedibili; quelle refrattarie a qualunque 
classificazione e che perciò rendono qualunque tentativo di classificazione fallito in partenza.  •

•  ROSSI Aldo,  L’ architettura della città, Marsilio, Padova 1966
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Le Corbusier, Beistegui Apartment cobertura

Paris, 1922. Le Corbusier projecta sobre os tectos da cidade um quarto especial. Trata-se do 
tecto jardim do apartamento para Charles Beistegui, facultoso e excêntrico comitente.

Neste quarto, onde é o céu a fazer a cobertura, domina uma atmosfera surreal.
Existem contrastes inesperados e surpreendente. Altos muros brancos levantam-se ao longo do 
perímetro até uma altura tal que ainda permite ao olhar abraçar os monumentos parisienses, 
como a Torre Eiffel e o Arco de Triunfo.  

Sobre o tecto, agora chão, a vegetação apropria-se do solo com um manto de erva. Completam 
a cena uma chaminé rococò falsa, um espelho, algumas cadeiras e um papagaio sentado sobre 
um pedestal.  
Em uma pintura a óleo do ano 1918, The Fireplace, Le Corbusier representa um cubo 
branco, em perspectiva, por cima de um fundo abstracto de layers corados. Revela a decisiva 
influência do surrealismo.

Surrealismo que é dado pelos objectos de mobiliário interno em um ambiente externo, 
sem cobertura. Entrar neste quarto é como ser catapultado no meio de uma composição de 
Magritte ou numa misteriosa cena de Alice in Wonderland.

Il soffitto infatti può determinare e visualizzare la struttura spaziale interna, e in genere la presenza 
del soffitto definisce quei tipi di chiusura che appartengono allo “spazio interno”. In mancanza di 
soffitto il cielo funge da delimitazione superiore, e lo spazio, malgrado le delimitazioni laterali, 
appartiene allo “spazio esterno”. Uno spazio chiuso lateralmente e aperto e illuminato dall’alto, 
comunica la strana impressione di trovarsi allo stesso tempo al didentro e al di fuori.•

•  NORBERG SCHULZ Christian , Genius Loci, paesaggio, ambiente, architettura, Documenti di architettura, 
Milano, Electa, 1992. p. 59 
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A antiga sala interior do restaurante perde inevitavelmente a sua função, e, com esta, também 
a sua cobertura. O céu agora é o tecto desta sala. Os dois espaços principais, colocados em 
duas cotas diferentes, são divididos por três arcadas. A parte inferior é coberta de água e 
transforma-se num tanque onde se pode encontrar frescura durante os dias quentes do verão. 
Os arcos enquadram a entrada para o espelho de água, e a ultima arcada é parcialmente 
demolida e transformada num chuveiro.  

Gera-se um espaço destelhado e transformado num pátio, num jardim doméstico.
Gera-se um espaço reparado, protegido pelas paredes do antigo edifício, que em determinados 
pontos se desmaterializam para deixar que a paisagem se torne o novo fundo perspéctico. No 
fundo da nova piscina abre-se o golfo de Cugnana.

Este espaço possui uma conexão directa com o espaço da cozinha, da zona de estar comum, e 
com uma casa de banho/balneário exterior.

Patio piscina
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