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PENSAR A HABITAÇÃO, FAZER A CASA
Uma Casa Dupla a partir da Casa Branca, 1920

Uma Casa Dupla a partir da Casa Branca, Azenhas do Mar, Portugal
Projeto do arquiteto Raul Lino, 1920

OBJETIVO
Pretende-se investigar o conceito de habitação na suas múltiplas possibilidades espaciais,
tipológicas e matéricas, usando esse conhecimento para desenhar cidade. Pretende-se ainda
fomentar o aprofundamento do trabalho com as várias escalas e estratégias conceptuais de
relação com os sistemas, topografia e transformações futuras. Aproximação à Arquitectura através
de noções espaciais abstractas sobre o programa eleito.

ESTRUTURA
Fase 1 - ESTUDOS DE CASO - Trabalho de investigação sobre Casos de Estudo. Apresentação do
caso escolhido recorrendo a fotografias, desenhos e texto. Produção de uma brochura com material
recolhido na investigação.
Fase 2 - A CASA HÍBRIDA - Trabalho de concepção de uma casa a partir de duas obras estudadas
na fase anterior.
Fase 3 - LUGAR - Visita ao local da intervenção. Trabalho sobre o Contexto, Ambiente, Orografia,
informação histórica, Tecido Urbano e Espaço Público. Apresentação recorrendo a fotografias, desenhos e texto.
Fase 4 - PROGRAMA - Fixação de um programa a partir de um trabalho de investigação sobre o
tema habitação. O programa final será o resultado das várias propostas.
Fase 5 - LUGAR/PROGRAMA - Trabalho sobre a Tipologia, Acessos/Circulação, Estrutura/Tectónica, Permanência/Reversibilidade.
Fase 6 - MATÉRIA - Eleição de estratégias de construção para as diversas componentes do projecto.
Fase 7 - LUGAR/PROGRAMA/MATÉRIA.

METODOLOGIA
Trabalho individual. Apresentação semanal e discussão. Consulta individual cada duas semanas.

TRABALHO
Duração: 1 semestre
LUGAR - Análise da Casa do Marco e visita ao lugar de intervenção. Trabalho sobre a topografia,
malha urbana e relações visuais com a envolvente.
PROGRAMA - Proposta com Programa Provisório de Intervenção à escala 1:200 e 1:50.
EDIFÍCIO - Entrega da Proposta com Programa Provisório de Intervenção à escala 1:200.
Entrega da Proposta com Programa Definitivo de Intervenção à escala 1:100.
MATÉRIA - Entrega da Proposta à escala 1:50.
APRESENTAÇÃO FINAL - Entrega Parcial da Proposta à escala 1:1000, 1:500, 1:200 e 1: 50. Entrega da Proposta à escala 1:1000 e 1: 50.
Sessão de avaliação intermédia com juri convidado: Bernardo Pimentel
Apresentação final com juri convidado: Bernardo d'Orey Manoel e Maria Ana Aboim Inglez

ENTREGA FINAL
Entrega de Portfolio com súmula do trabalho em formato A0, Caderno A3 e Maquetas.
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PROJECTO V, 2020/21

José Adrião e Ricardo Carvalho

ESTUDOS DE CASO
Casa-Atelier Amédée Ozenfant, Paris, França, 1922. Le Corbusier.
Villa Tugendhat, Brno, República Checa, 1928-1930. Ludwig Mies van de Rohe.
Casa-Atelier Aalto, Helsinquia, Finlandia,1935-1936. Alvar Aalto.
Casa-Atelier Taliesen West, Scottsdale, Arizona, EUA, 1937. Frank Lloyd Wright.
Casa Finn Juhl, Charlottenlund, Dinamarca, 1942. Finn Juhl.
Casa Kaufmann, Palm Springs, California, EUA, 1946-1947. Richard Neutra.
Casa Prieto Lopez, Distrito Federal, Cidade do México, México. 1949-1951. Luis Barragan.
Casa Cocoon, Bayou Louise Lane, Siesta Key, EUA, 1949. Paul Rudolph e Ralph Twitchell.
Casa de Vidro, S. Paulo, Brasil, 1951. Lina Bo Bardi.
Casa Miller, Columbus, Indiana, EUA, 1953-1957. Eero Saarinen & Kevin Roche.
Casa Sande e Castro, Cascais, Portugal, 1954. Ruy Jervis Athouguia.
Casa Sky, Tóquio, Japão, 1958. Kionori Kikutake.
Casa Hooper II, Bare Hills, Baltimore County, EUA, 1959. Marcel Breuer e Herbert Beckhard.
Casa Albert Frey II, Palm Springs, California, EUA, 1964. Albert Frey.
Casa Stahl/ Case Study House nº 22, Los Angeles, 1960. Pierre Koenig.
Casa-Abrigo, Arrábida, Portugal, 1960 (demolida). Eduardo Anahory.
Casa Travertino, Travertine House, Nova Iorque, EUA, 1961-1963. Gordon Bunshaft.
Casa Rosen, Los Angeles, EUA, 1961-1963. Craig Ellwood.
Casa Esherick , Filadélfia, EUA, 1961. Louis Kahn.
Casa em Anavyssos, Attica, Grécia, 1962. Aris Konstantinidis.
Casa em Branco (ou Great Room), Suginami Ward, Tóquio, Japão. 1964-66. Kazuo Shinohara.
Casa Alves Costa, Moledo, Portugal, 1964-1968. Álvaro Siza.
Casa Gallo, São Pedro de Moel, Portugal, 1971-75. Manuel Tainha.
Casa Gerber, Angra dos Reis, Brasil. 1973-1974. Paulo Mendes da Rocha.
Casa Martirani, São Paulo, Brasil, 1974. João Batista Vilanova Artigas.
Casa-Estúdio Fotográfico Frei, Weil am Rhein, Alemanha, 1982. Herzog & de Meuron.
Casa Koshino, Ashiya-shi, Japão, 1984. Tadao Ando.
Casa em Baião, Portugal. 1990-1993. Eduardo Souto de Moura.
Casa Eco, Norrköping, Suécia, 1991-1992. Sverre Fehn.
Casa Vacchini Costa, Ticino, Suíça, 1991-1992. Livio Vacchini.
Casa de Fim de Semana, Gunma, Japão, 1997. Ryue Nishizawa.
Casa Pequena, Tóquio, Japão, 1999-2000. K. Sejima/ SANAA.
Casa em Alenquer, Portugal, 1999-2001. Aires Mateus.
Dirty House, Londres, Reino Unido. 2001-2002. David Adjaye.
Casa de Verão, Andros, Grécia, 2001. Katerina Tsigarida.
Casa num Bosque de Ameixoeiras, Tóquio, Japão, 2003. Kazuyo Segima.
Casa Zumthor, Haldenstein, Suíça, 2005. Peter Zumthor.
Villa Além, Santiago do Cacém, Portugal, 2009-2014. Valerio Olgiati.
Casa Antivilla, Potsdam, Alemanha, 2014. Arno Brandlhuber.
Quinta da Tília, Ponta Delgada, S. Miguel, Açores, 2015. Pedro Maurício Borges.
Casa Pequena com Grande Terraço, Tóquio, Japão, 2015. Takuro Yamamoto Arquitectos.
Casa Prism, Parque Nacional Conguillío, Chile, 2019. Smiljan Radic.
Casa Martha, Malinalco, México, 2020. Naso/ Jose Ignacio Vargas.
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PENSAR A HABITAÇÃO, FAZER A CASA
Uma Casa Dupla a partir da Casa Branca, 1920

AS: Porquê organizar o semestre em três fases? Uma de investigação, outra de prática da
investigação e o projeto propriamente dito.
RC: Encaramos a escola como um atelier. Um facto crucial no ensino, é a ideia de partirmos
todos na mesma condição para um determinado processo de descoberta, investigação e
prática de projeto. O que significa que não temos ideia de onde é que queremos chegar.
E isso implica a tentativa e o erro. O próprio erro faz parte do processo. Relativamente à
estrutura, acreditamos que é com a cultura arquitetónica que podemos alimentar de uma
forma complexa, heterogénea, diversificada muitos caminhos de projecto.
Talvez por isso os edifícios que escolhemos como estudo de caso se posicionem em
sítios diferentes do mundo, com arquitetos com interesses e biografias completamente
diferentes. A segunda parte do trabalho, é testar a capacidade analítica da primeira fase.
Testar aquilo que podemos retirar de cada um dos projetos, a todos os níveis. E por ser
um exercício rápido, com uma grande abertura ao erro, é sobre criar possibilidades, mais
do que propriamente um projeto. A última etapa é onde tudo isto se conjuga, e permite
chegarmos a um resultado que pode ser visto como uma síntese.
Nos últimos anos temos mudado o enfoque da cadeira de Projecto V. Durante muito
tempo estivemos interessados no território e na paisagem, e na sua capacidade de gerar
complexidade e um potencial de transformação. Mas há pouco tempo resolvemos encarar
estes temas a partir de um edifício, e temos gostado do resultado. Porque a partir de um
edifício podemos falar de território, de paisagem e de cultura no seu sentido mais alargado.
JA: O grande objetivo que temos é aprender através do projeto. Ao fazermos um projeto
é muito importante conhecer a história da arquitetura. Conhecer casas que tenham
qualidades, que digam coisas aos alunos. Verificámos, ao longo dos semestres, que os
estudos de caso muitas vezes são encarados pelos alunos como um estudo que fica
incompleto. Porque nunca se chega a entrar na casa. Há esta vontade no trabalho que
lançamos que os alunos, na segunda fase, consigam entrar nas casas. Ao fazer o projecto
das “Casas Híbridas” acabam por medi-las e estudá-las detalhadamente. Acabam por
perceber assim certas questões que lhes dão ferramentas para fazer o projeto. Por isso não
estruturámos o semestre de acordo com uma vontade, à priori, de que os alunos fizessem
um percurso pré-definido. Detetámos que os alunos fariam melhor o projeto se tivessem
essa aprendizagem. Para nós o importante é o projeto. Mas para chegar ao projeto têm de
fazer a aprendizagem.
AS: É como fornecer um repertório aos alunos?
JA: Repetimos um pouco aquilo que fazemos no atelier. Para fazer projeto fazemos sempre
investigação. Este exercício foi experimentado pela primeira vez há dois ou três anos. Ao
princípio foi até difícil de encarar esta hibridez como um processo natural de fazer projeto,
mas depois verificamos que os resultados eram muito bons.
O que acontece é que quando os alunos experimentam fazer maquetes de teste, quando
vão para o projeto, já têm mais ferramentas. Sentiram isto? Acham que as “Casas Híbridas”
são uma coisa importante?
VN: Sim, podemos conhecer mais arquitetura com os estudos de caso. O facto de podermos
entrar nas casas e ver como é que cada espaço funciona em termos de escala, forma e luz
muda totalmente a nossa forma de conceção de casa.
JA: É o que achamos. As pessoas têm uma experiência de arquitetura em geral bastante
banal. Vivemos em casas e frequentamos espaços relativamente banais. Portanto é muito
importante saber que uma porta pode ter três ou quatro metros de altura, que um espaço
interior, mesmo que doméstico, pode ter cinco metros de pé direito, mezaninos e aberturas
fantásticas. Temos de sair do nosso mundo corrente e banal para produzir arquitetura. Isso
só se consegue testando.
AS: O que acho curioso é exatamente o ponto em que as casas casam para gerar um
híbrido. Primeiro o trabalho é uma abertura, um leque, onde se vai buscar informações.
Depois é sobre fazer uma síntese para poder unir as duas. Acho que esse conflito de
raciocínios, que são complementares, é o mais enriquecedor.
JA: Os estudos de caso permitem uma coisa fantástica que é situar a casa no tempo,
na época que foi construída, o porquê, por quem, estamos a trabalhar com história da
arquitetura. E nas “Casas Híbridas” estamos a trabalhar com o objeto arquitetónico.
Realmente há uma dificuldade enorme nesta hibridez, juntá-las é tão estranho. Como é que
de repente se junta duas casas, seccionado e colando, e continua a aparecer arquitetura!
Isso é extraordinário, e isso é o que não estávamos à espera.
RC: A ideia da síntese tem a ver com outro tema, que chamo de enunciado. O enunciado
de um projeto é quando nos referimos às suas características primordiais. E isso é sempre
diferente. Quando vemos uma obra do Paulo Mendes da Rocha, ou do Luis Barragán,
referimo-nos a uma ideia fundadora desse projeto. É esse enunciado que é inevitável fazerse com o exercício das “Casas Híbridas”.
O exercício de síntese para poder juntar as duas casas, significa compreender muito bem
aquilo que é força conceptual de cada projeto. Se, por algum motivo, esse exercício fosse
a partir do acessório, daquilo que não é relevante, que na verdade poderia desaparecer,
nós não teríamos o exercício, não se manteria de pé. Portanto a sua força pedagógica tem
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a ver com o que Alessandro chamou de síntese, e eu concordo, mas acho que é mesmo o
enunciado de cada projeto que se cruza com o outro. É a partir deste tipo de exercícios que
conseguimos olhar para os projetos e retirar deles a sua força fundadora.
JA: Nesta metodologia específica falta uma coisa. Que é uma visita real à duas ou três
casas que sejam um paradigma da disciplina e tenham alguma coisa de exceção. Para
termos a certeza de que todos os alunos experienciaram arquitetura. Para sentirem como
é que o sol entra, o que é um grande vão, uma janela ou uma porta que vai até o teto.
Na verdade, o que aconteceu é que só vimos a Casa Branca. Apesar de ser uma casa
excecional, ela não tem a componente contemporânea da arquitetura.
RC: É inevitável o confronto com a nossa própria experiência quando estudamos arquitetura.
Não há nada que possa substituir a experiência da arquitetura, a luz, a temperatura, as
variações ao longo do dia, o modo como chegamos, a primeira experiência é crucial. Daí
a dificuldade da representação. Representar arquitetura é sempre o exercício de evitar a
distância. É tentarmos que as pessoas possam partilhar de uma experiência que não é
real. O ensino da arquitetura também trabalha na simulação. Simulamos artefactos que
não vão ser construídos, através da representação, do desenho, maquetes, modelos
tridimensionais, vídeo, ou outra coisa qualquer. É essa representação que nos vai deixar
chegar o mais perto possível daquilo que é uma experiência percetiva da arquitetura.
A Arquitetura existe para criar condições de vida e, nesse sentido, não acredito em nenhuma
forma pedagógica que não implique confrontarmos-nos com a própria arquitetura. Tentámos
fazer isto ao longo dos anos. Normalmente visitamos uma obra por semestre. Uma obra de
referência. E depois de um confronto com uma obra dessas, parece-me que conseguimos
reler todas as outras obras que conhecemos, às vezes, até o confronto com a obra serve
para redescobrirmos arquitetos.
Por exemplo, a primeira vez que fui a Chicago fui ver as casas em Oak Park, onde Frank
Lloyd Wright fez para si próprio e para a família uma casa. Para mim aquele arquiteto foi
redescoberto ali. Porque não estava à espera da força poética que encontrei. Ou seja, fui
estudar outra vez o Frank Lloyd Wright. Até conhecer aquelas obras, não estava à espera
daquela força, foi emocionante.
JA: Em 2019 visitei a Casa da Cascata e foi arrebatador. Não estava nada à espera. Ia
ver a casa porque achava que a devia ver. Mas, de repente, meu Deus! É incrível! É uma
experiência. A experiência da arquitetura real pode e deve ser ensinada aos alunos. O facto
de que talvez um aluno ainda não tenha tido o contacto violento e arrebatador com uma
obra de arquitetura é preocupante.
Quando andávamos na escola, começamos a movimentar-nos pelo país e pela Europa
à procura de projetos de arquitetura que fossem importantes. Eu andava de cidade em
cidade, à procura. Fui ver os bairros mais afastados na periferia de Roterdão e de Praga.
Isto foi uma experiência que nos foi transmitida pelos colegas e por outras pessoas.
AS: Para complementar a primeira pergunta, esse método, dos estudos de caso e as
respectivas “Casas Híbridas”, sofre alterações de ano para ano em função das respostas
que são obtidas no ano anterior?
RC: O ensino da arquitetura, no modo como o entendemos, pressupõe esse caráter
experimental. E qualquer caráter experimental pressupõe adaptação, mudança e
transformação. Há uma coisa importante para nós que é existir um estímulo na própria
pergunta. Nós, os professores que lançam a pergunta, também temos de sentir um
estímulo. Acreditamos em muitos modos de ensinar; tentamos sempre, quando o exercício
é lançado, imaginarmo-nos a receber este enunciado. E dizermos: - bom, está aqui uma
coisa que nós não sabemos para onde é que vai. E, portanto, isso também nos coloca em
causa. Esta posição é fundamental para o ensino artístico e para o ensino arquitetónico.
JA: Uma coisa interessante é, enquanto a lista de estudos de caso vai variando de ano para
ano, mas muitas vezes também se repete, a qualidade do exercício das “Casa Híbridas”
nunca se repete. Porque os estudos de caso que os alunos escolhem vão sempre gerar
casas híbridas diferentes. Temos milhares de combinações. Não há possibilidade que um
aluno repita uma casa híbrida que tenha por base uma do ano anterior.
RC: A radicalidade que nós admiramos na arquitetura, também existe no ensino. Quando
o Aldo Rossi ensinou em Zurique na ETH, acho que isso aconteceu só durante 2 anos,
nos anos 70, um dos exercícios que lançou aos alunos foi bastante surpreendente. Lança
um trabalho que era desenhar os pisos térreos do centro histórico de Zurique. Poder-seia perguntar: - Onde é que está a oportunidade do projeto? Onde é que os alunos fazem
projeto?
Para o Rossi os alunos faziam projeto em analisar a morfologia da cidade e tirar conclusões
sobre como é que todas aquelas tipologias juntas nasceram, progrediram, se transformaram.
Há muitos modos diferentes de encarar estas questões da radicalidade do ensino.
JA: Acho que as apresentações dos estudos de caso têm vindo a melhorar. Tenho a
sensação de que têm sido melhores. Em relação às “Casas Híbridas”, depende muito do
tempo que se tem, e este ano tivemos pouco tempo. Isto tem também a ver com o ânimo
da turma. Vocês são um grupo de trabalho. Portanto, se existe uma energia na turma, há
várias pessoas que de repente se conectam, podem levar a turma a resultados fantásticos.

À CONVERSA COM JOSÉ ADRIÃO E RICARDO CARVALHO
Alessandro Sartore e Vladimir Ñgala

VN: Porquê a escolha da casa do arquiteto Raul Lino? Como é que os professores vêm a
obra de Raul Lino?
JA: Grande parte da nossa vida, e destas coisas da arquitetura, são acasos. As coisas não
se combinam, não se preparam todas. Tal como este ano aconteceu, não decidimos fazer
a Casa Branca do início. Tínhamos pensado em Raul Lino, mas na Casa do Cipreste. E
foi no contacto com o arquiteto Bernardo Pimentel que ele nos disse: - “não vão para casa
do Cipreste, vão para Casa Branca!”. Nós ainda resistimos um pouco, a Casa Branca era
realmente uma coisa muito difícil de ampliar ou de duplicar. Mas acabamos por ir. Por isso
foi um acaso.
RC: É isto. O Raul Lino é um dos arquitetos de referência na cultura arquitetónica
portuguesa, e por isso decidimos que queríamos trabalhar com esse tipo de figura. E pelo
contexto da pandemia, queríamos que a casa estivesse próxima de Lisboa. Há aqui uma
conjugação entre interesses culturais, pragmáticos, a questão da própria vida, como o
José já referiu. Conhecíamos as duas casas, e estivemos completamente disponíveis para
mudar de opinião, tem a ver com a nossa abertura.
Mas a ideia de trabalhar sobre o Raul Lino tem a ver com outra provocação. Um arquiteto
dos anos 50, herdeiro do Movimento Moderno, não é mais relevante que um arquiteto
romântico, elétrico, do princípio do século XX. Suprimimos hierarquias cronológicas,
estamos interessados na arquitetura em si. Em limite um dia até nós podemos trabalhar
sobre um edifício do século XIX, porque não?
JA: Estamos interessados em fazer pesquisa também. Isto para nós também é motivo
de aprendizagem. Fiquei ainda mais interessado, porque através de vocês aprendemos.
O facto do Raul Lino ter feito a Casa do Cipreste e depois ter feito a Casa Branca, é
extraordinário e totalmente surpreendente. É difícil imaginar isso. Se uma pessoa visitasse
as duas casas diria que a Casa Branca é uma casa de início de carreira, e Casa do
Cipreste já uma casa com alguma maturidade. Mas é a Casa do Ciprestes a obra primeira!
AS: A Casa Branca é que vem com a maturidade. É bem curioso. Primeiro houve a escolha
do arquiteto e depois a busca da obra. E porque essa relutância com a Casa Branca?
JA: A Casa Branca é muito difícil. É o que perguntávamos ao princípio: - como é que
faz esse projeto? Não fazemos a mínima ideia! - Num terreno tal exíguo, tão cheio de
vegetação não se pode ter tudo destruído, ou pensar que aquilo não tem nada. Tem
vegetação! E como é que que se amplia? Não fizemos uma ampliação, mudamos o nome
e fizemos uma “Casa Duplicada”, foi um bom nome de projeto.
VN: Todas essas questões, adversidades e a dificuldade de ampliar a casa, de fazer um
duplo, colocam outra dúvida, porquê aquele sítio?
JA: A casa é fascinante. Não sei porque fomos parar na Casa do Cipreste exatamente.
Acho que foi o Ricardo que sugeriu. Vimos o programa televisivo Visita Guiada sobre
a Casa do Cipreste, onde aparecia o arquitecto Bernardo d’Orey Manuel, e também o
programa sobre o Alto da Vigia e tudo começou a fazer sentido.
RC: Mas teve também a ver como uma questão pragmática. Porque nós temos um atelier
académico para gerir!
Mesmo com a casa desenhada pelo arquiteto João Andersen, que estudamos no ano
passado, tínhamos a possibilidade de entrar. O neto dos donos, o Rodrigo Gaspar, tinha
sido nosso aluno, no da/UAL. A decisão, além da questão do nosso gosto pelos edifícios,
tem a ver com o facto que determinadas pessoas nos vão permitir que os alunos se
encantem ainda mais com os edifícios. Porque os podem mostrar, são conhecedores,
admiram as obras e isso é muito importante. O facto de nós conhecermos determinadas
pessoas, ou termos sido postos em contacto com determinadas pessoas, que também
têm uma relação encantada com arquitetura, e com estas casas específicas, tudo isso faz
parte da elaboração da pergunta. Somos uma espécie de maestros de uma orquestra que
tem arquitetura, pessoas, alunos, professores, convidados e tudo isso produz uma peça
sonora.
JA: Uma das premissas deste exercício é que o alunos conheçam a casa sobre a qual
vão operar. Não podemos fazer este exercício numa casa onde não se pode entrar. Foi
o que pedimos ao Bernardo Pimentel. Podem ir dentro da casa e lá estar durante um
tempo e podem voltar? E isso foi possível. Não temos acesso assim a tantas casas para
que um grupo de 20 pessoas fique lá. Quando fazíamos as nossas digressões pela costa
portuguesa, íamos lá passar o fim de semana, ver o sítio conhecer o lugar e depois definir
um programa. Aqui continuamos a fazê-lo, mas com casas e programa.
AS: A casa que é o sítio, não apenas a casa, mas o todo. Porquê naquele lugar tão forte?
JA: Aquele lugar foi um belíssimo acaso, que logo agarrámos. Interessa-nos muito aquela
radicalidade. É um sítio quase sagrado. Como é que se trabalha no sagrado? É muito
desafiante e isso interessa-nos, que vocês tenham contacto com este tipo de questões.
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AS: Falámos muito de arte e filosofia durante o semestre, e a nossa dúvida era entender
como essas disciplinas, não só essas duas, mas principalmente essas, atuam no processo
de projeto.

AS: É como se a arquitetura tivesse um pensamento renascentista, fosse mais generalista
do que especifica?

JA: É a grande questão, que eu o Ricardo estamos sempre a lançar, que arquitetura é
pensamento e construção. Arte e filosofia. Há sempre uma componente de pensamento
em tudo. Não há arquitetura, sem esta interrogação sobre o mundo. A filosofia é uma
interrogação, coloca questões. E arquitetura procura colocar essas questões que tem a
ver com o nosso mundo contemporâneo. É por isso que a arquitetura é sempre diferente,
porque as questões são sempre diferentes. Questões que colocamos agora não são
as mesmas colocadas há 10 ou a 20 anos. A arquitetura está sempre a evoluir não há
qualquer hipótese de não pensar arquitetura a partir deste as premissas.

RC: O Álvaro Siza diz que a arquitectura é completamente generalista.

RC: Arquitetura é uma disciplina que medeia a nossa relação com o mundo. Da escala
territorial até à escala pessoal, absolutamente íntima e doméstica. Os grandes arquitetos
da arquitetura ocidental todos eles se faziam acompanhar por livros de filosofia. Talvez
porque a filosofia é uma disciplina com uma grande capacidade reativa, não depende nem
de mecenas, nem clientes, depende da capacidade de perguntar.
Os arquitetos precisam da companhia de disciplinas que estejam interessadas no mundo.
A arte contemporânea tornou-se tão ambiciosa, expandiu tanto o campo, desde os anos
60 do século XX, que hoje pode ser qualquer coisa, uma multitude de possibilidades.
A arquitetura precisa disto, senão corre o risco de ser superficial. Corre o risco de ser
meramente construção e nós acreditamos que ela é pensamento e construção. Para não
ser só construção de artefactos, porque estamos rodeados de coisa que não têm essa
capacidade de gerar significado. A arquitetura tem essa capacidade de gerar significado. E
tem sobre tudo a capacidade de lançar de um tempo para o outro uma ideia de qualidade.
Há uma ideia de qualidade de atuação, que pode ter a ver com ética, política, construção,
com isto tudo junto em síntese, que vai saltando de tempo para tempo e é permanentemente
reutilizada. Na filosofia também. Ninguém se lembra quando está a ler Platão que estamos
a ler uma coisa com 2600 anos. Ou quando estamos a ler um livro do Merleau-Ponty,
ninguém se lembra que está a ler um livro com 50 anos, porque não é relevante. O que
é relevante são as ideias. E ideias com 2600 anos podem ser tão operativas quanto uma
ideia dos anos 50. Por outro lado, a questão da filosofia e da arte estão muito próximas num
sentimento de que há um filão artístico nestas disciplinas que tem a ver com a ambição de
transformar o mundo. Nós de facto queremos transformar o mundo essa transformação
pode ser diminuta, mas nós queremos transformar o mundo. E seguramente a filosofia
existe para esse diálogo para a sua transformação. E obviamente que a arte é totalmente
sobre a transformação do mundo. Sobre ampliar democraticamente a forma de nos
relacionarmos com as coisas. E desmontar preconceitos, hoje temos muitos fantasmas
para desmontar. Temos mil preconceitos para desmontar, racismo, homofobia, ideologias
extremadas, capitalismo não motorizado, fosso entre muito ricos e muito pobres, podemos
continuar 10 minutos a enumerar os grandes temas, com a ecologia à cabeça - os grandes
temas da nossa existência.
JA: Sim, transformar e criar significado. As coisas têm de significar algo. É muito importante
criar raciocínios, criar estratégias. E só se consegue trabalhando na arquitetura como
pensamento. Tomamos decisões, duma forma prática para as entidades e para toda a
gente. Temos de explicar o que fazemos. Insistimos nesta ideia de vocês explicarem,
argumentarem. Queremos que vocês criem significados. Que as vossas opções sejam
percetivas para os outros e para vocês. Arquitetura realmente é tudo. Quando estamos a
operar num sítio temos de ter noções - que abordaram nos vossos projectos - de geologia,
som, Flora, arte, entre outras. Por isso arquitetura é geologia, história, estruturas, arte,
antropologia, design, e poderíamos continuar a enumerar.
Os alunos no Da/ UAL estão a ser formados para serem coordenadores do projeto. Para se
coordenar equipas têm de saber dessas coisas. Só podemos atuar de uma forma correta,
tendo como base estas outras disciplinas. O nosso trabalho é multidisciplinar.
RC: Há poucas disciplinas que treinam os seus estudantes para sobrepor conhecimento
como os arquitetos. O nosso trabalho é sobre a sobreposição do conhecimento, mas
não só, porque depois implica a síntese e a intuição. Os arquitetos são treinados para
sobrepor conhecimento e isso faz deles pessoas capazes de rapidamente tirar sínteses
de determinado problema, situação ou constrangimento.
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JA: Nós temos múltiplos caminhos para seguir. Os caminhos que nós vos apresentamos
talvez sejam desta ambição se ser generalista, de ter uma leitura aberta para todas as
disciplinas, para saberem questionar o mundo. E depois vocês seguem o vosso caminho
e podem tornar-se em especialistas de alguma coisa, coisa que também vale. Não quer
dizer que todos os arquitetos têm de ser generalistas. Podemos ter, quando vamos fazer
um hospital, arquitetos especialistas em hospitais. Estamos sempre a trabalhar com
equipas vastas. Cada vez que estamos a trabalhar num determinado programa, vamos
adicionando equipas. Somos coordenadores. Vocês têm de aprender a trabalhar em
conjunto. A ceder e a ouvir.
AS: Uma questão que podíamos aprofundar mais é a ideia dessa inter-relação entre as
cadeiras, como tecnologias ou filosofia. É um modo de construir o pensamento como um
todo?
JA: No meu ponto de vista, sendo o projecto a cadeira nuclear, todas as outras deviam
estar a concorrer para projeto. Pensamento, Antropologia, Sociologia, Física, todas
as cadeiras deveriam estar a tentar perceber como é que à volta deste tema se podia
trabalhar. Acho que nós estamos a fazer uma experiência ótima com o professor Telmo
Cruz, uma experiência que é muito complementar. Por isso vos ajuda a entender que
essas duas cadeiras estão completamente relacionadas.
RC: Tenderia a não levar tão longe esta questão do planeta e dos satélites. Tenderia a
uma espécie de galáxia mais complexa, mas percebo a ideia. Acho que apesar de tudo
é interessante não estar tudo a gravidar à volta do projeto. No fundo isso replica o modo
como o próprio conhecimento existe. Que não é verdadeiramente conectado. É mais uma
constelação, e nós é que temos de ler as constelações no céu.
Mas ainda assim não discordando, não consigo aderir completamente. Acho que cada
cadeira vos ensina a conceptualizar dentro daquele território de conhecimento. Sobre
tudo o Telmo Cruz ensina-vos a conceptualizar dentro do domínio das tecnologias, para
que estas não sejam meramente uma técnica, mas que sejam qualquer coisa que seja
conceptual. Poder ter um olhar artístico, ou seja, indagador. No ponto de vista das outras
cadeiras teóricas, elas têm essa capacidade. E isso interessa muito. Mas eu percebo o
que o José Adrião está a dizer. A ideia do planeta e dos satélites é muito sedutora. Cria
uma ideia que tudo está a caminhar para uma coisa, que no final vai fazer sentido, e isso
de facto quando estamos a estudar é muito sedutor. Mas ainda sim acredito numa forma
complexa de construir o seu nexo. Em vez de lhe ser dado esse nexo, cada aluno tem de
o construir.
AS: E qual seria o papel do professor de projeto?
RC: Há um texto do arquiteto Manuel Tainha que gostava que vocês lessem. Diz qualquer
coisa como: “a arquitetura não se ensina a arquitetura aprende-se”. É um texto bastante
profundo, ele também era professor além de arquiteto da prática. E fala um pouco desta
questão de como é que a nossa disciplina se ensina. Diria que se ensina dizendo que
partimos todos nas mesmas condições.
Ou seja, nós não partimos de uma condição melhor, ou mais informada, no primeiro
dia de aulas do que vocês. Partimos com a mesma disponibilidade para este carácter
experimental, só assim faz sentido. Se partíssemos de um princípio hierárquico, onde
afirmamos apenas o que é arquitetura, no ano seguinte poderia fazer pouco sentido. Porque
com os professores do ano seguinte seria outra coisa. Cada um de nós, professores, tem
um entendimento da nossa disciplina informado e distinto. É mais interessante esta ideia
da caminhada que se faz andando que, embora seja uma ideia comum, é profunda. É pela
caminhada que a coisa se dá. Acho que esse é o modo de construir uma pedagogia da
arquitetura ou a educação do arquiteto.

À CONVERSA COM JOSÉ ADRIÃO E RICARDO CARVALHO
Alessandro Sartore e Vladimir Ñgala

JA: Há uma coisa que sentimos, mas felizmente não sempre, ou podia ser angustiante,
que é a extrema responsabilidade. Na nossa maneira de estar, naquilo que vocês dizem,
no facto de sermos justos e injustos, dizermos coisas que são eticamente corretas, estes
valores podem passar para vocês e para a vossa futura relação com o mundo.
Tive alguns professores muito bons. O Ricardo também considera que teve alguns
professores bons. Professores bons, mas que não nos tocam. Isto pode existir. No Da/ UAL
pode haver um professor muito bom, e a pessoa não ter empatia por ele, tudo bem. Mas
deve haver um ou dois que nos emocionam, com os quais temos uma relação empática,
e que nos podem dizer alguma coisa para o futuro. E isso é o que sentimos como uma
grande responsabilidade.

José Adrião e Ricardo Carvalho - Fotografia: Pedro Frade

VN: As expectativas dos professores para esse semestre foram atingidas?
RC: Essa é uma pergunta que nós próprios nos fazemos todos os anos. Tem sempre
duas respostas: sim e não. Tem de ser posta caso a caso. Cada um que descobriu coisas
e encontrou um nível diferente de maturidade dentro da nossa disciplina foi uma batalha
ganha, uma vitória. Cada aluno que não conseguiu fazer a cadeira, ou desistiu, é uma
derrota nossa. É a moeda das duas faces. A face solar da vitória, daqueles que progrediram
e que continuaram o seu caminho. E o lado menos solar, dos que ficam pelo caminho.
JA: No entanto houve trabalhos muito interessantes e inspiradores. Trabalhos que vão
fazer parte do portfolio dos alunos durante os próximos anos. Achámos que este trabalho
era muito difícil e vocês conseguiram, nesse aspeto, superar-se.
Podíamos perguntar o que podíamos melhorar? Porque é que alguns colegas ficaram pelo
caminho e como é que os podíamos ter resgatado?
AS: Acho que ficar pelo caminho resulta de uma série de conjunturas, não única e
exclusivamente da relação entre aluno e professor. O ano passado, e especialmente este
ano de pandemia, foram difíceis. O que eu sinto falta, mas eu não sei se é dos professores
ou se é da própria turma, é um pouco mais de debate e de troca entre todos. Porque vejo
aí um potencial.
VN: Para mim foi enriquecedor. Há um comentário do professor que me marcou: “Na aula
estamos diante de uma plateia erudita.”. A escola passou a ser algo muito mais sério.
Num dado momento o curso pede muito aos alunos. Há quem fique e há quem vá, num
processo natural.
JA: Essas contrariedades ou adversidades, como o Alessandro costuma dizer, são
benéficas, são importantes, porque a aprendizagem exige esforço.
RC: Muito bem! Fiz um print screen para pôr no livro.
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PENSAR A HABITAÇÃO, FAZER A CASA
Uma Casa Dupla a partir da Casa Branca, 1920

A OBJETIFICAÇÃO DA CULTURA E O MOVIMENTO
DA CASA PORTUGUESA

Maria Arez Lopes

O movimento da casa portuguesa influenciou inúmeras gerações anteriores
à nossa e na verdade continua presente no imaginário atual. Esta "habitação (...) tão
saudosamente semelhante à casa de nossos avós” (ORTIGÃO, citado por LEAL, p.111)
é muitas vezes vista como um símbolo da identidade nacional, e desta forma claramente
se pode enquadrar num processo de objetificação da cultura. Mas antes de analisar esta
relação, cabe-nos entender estes dois conceitos.
A objetificação da cultura, processo assim denominado por Richard Handler (em
1988), prende-se com o modo como uma cultura, uma nação ou grupo étnico, são tomados
como um todo e, por um lado, vistos como um “objeto natural” ou uma entidade constituída
por outras entidades ou objetos. Por outro, são tomados como “coisa”, no sentido em que
podem e devem ser estudados, devem ser definidas as suas fronteiras, tanto como a sua
distinção em relação a outras entidades.
Ao olharmos para a cultura como uma entidade (por exemplo, “a cultura portuguesa
tem características próprias, e é diferente da espanhola porque...”) já estamos a aplicar
um processo de objetificação, de análise que encerra o objeto estudado de forma a ser
passível a sua identificação.
Desta forma, a definição de uma cultura nacional, segundo Hadler, passa pela
objetificação dos elementos que constituem a mesma. Sejam estes a música, os trajes, ou
as danças, todos passam por um processo de descodificação, interpretação e catalogação
para que possam ser também expostos. E sendo a casa o lugar onde reside a tradição,
onde se transmitem os costumes, esta vai ser tema de aprofundamento e de discussão
sempre que se estuda a cultura de qualquer país. Em Portugal não foi diferente. É a
tradição que dita a forma do habitar e a forma de organização do espaço, e em Raul Lino,
figura ímpar da arquitetura portuguesa, é clara esta impossível separação (entre cultura e
habitação).
« [...] A boa criada portuguesa [...] se não representa rendimento de trabalho igual
ao de certas suas colegas estrangeiras, mantém, no entanto, qualidades de modéstia e
bondade, aliadas por vezes a verdadeira finura de sentimentos, que merecem todo o apreço por parte dos seus patrões; é natural, portanto, que este pessoal, que goza muitas vezes
do afecto de quem o sustenta, continue a ser empregado entre nós em mais larga escala
do que nalguns outros países, circunstância que influi acentuadamente na diferenciação
comparada da planta da casa portuguesa; não podendo nós em geral, por tal razão – e se
outras não existissem -, adoptar sem emenda qualquer tipo estrangeiro de casa económica, por simples que seja. » (LINO, p.57)
Com o movimento da casa portuguesa, dá-se então este processo de objetificação
da cultura nacional. Movimento este que se desenrola entre os finais do século XIX e as
décadas de 40 e 50 do século XX, é caracterizado pela afirmação de que existe uma
tipologia específica de habitação popular e que esta deve ser estudada de forma a que se
possa criar um formulário nela assente. Tendo até numa primeira fase, ignorado em parte
a enorme diversidade arquitetónica do Portugal de então, este movimento veio de certa
forma estabilizar um gosto nacional, que mais tarde veio a ser acolhido na “política de
gosto” do Estado Novo e aplicado sem medida (sofrendo variadas deturpações).
	É relevante agora entendermos em que é que a “casa portuguesa” objetifica a
cultura da nação de então (e que talvez ainda se assemelhe em determinados aspetos
com o Portugal de hoje). Sendo o povo português já por si saudosista, com a chegada do
movimento romântico a Portugal, este aspeto será claramente valorizado e até elevado,
de certa forma. Procura-se um Portugal perdido na História, quer-se cultivar aquilo que é
só nosso e que reflete a alma nacional. Não de forma inesperada, tudo isto se reflete num
desejo de regresso às origens, à infância, e consequentemente, ao rural, ao popular.
Desta forma, o movimento da casa portuguesa não é mais do que a definição
de um estilo arquitetónico a partir destas características que se iam desenvolvendo no
povo português – aprofunda-se o estudo da arquitetura popular e rural de forma a melhor
entender o que é a verdadeira casa à portuguesa.
Por fim, é relevante salientar que tanto o movimento da casa portuguesa é
“objetificado”, sendo parte de uma cultura e alvo de um minucioso estudo e catalogação,
como também foi em certa medida “objetificador” da cultura portuguesa. A Casa Portuguesa
é, então, produção cultural e espelho da mentalidade de um povo, conferindo-lhe identidade.
Expõe algo que é único, distinto e característico da nossa cultura, transformando-se (ou
tendo nós transformado tal conceito) numa entidade própria.

LEAL, João – Etnografias portuguesas (1870-1970): cultura popular e identidade nacional.
Lisboa: Publicações Dom Quixote, 2000. 270 p. (Portugal de perto; 40). ISBN 9722017993
LINO, Raul – Casas Portuguesas, Alguns apontamentos sobre o arquitetar das casas simples. Lisboa: Edições Cotovia, 1992. ISBN 9728028148
TRIGUEIROS, Luiz; QUINTINHO, José Luís; SAT, Claudio – Raul Lino, 1879 – 1974. Lisboa: Editorial Blau, 2003. 96 p. ISBN 9789728311582
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"THE CONCEPTS OF HOME AND FAMILY ARE POWERFUL
SYMBOLIC IMAGES AND METAPHORS IN WESTERN CULTURE,
BUT THE WAY THEY HAVE BEEN USED DIFFERS WIDELY
BETWEEN CLASSES, PERIODS AND SOCIAL SETTINGS."
Alessandro Sartore

A casa é uma construção arquitetónica de muito esmero. Pôr todo o esmero,
todos os meios na construção da casa, pressupõem que a casa está para além das suas
qualidades arquitetónicas; ou ainda, são qualidades arquitetónicas os contextos históricos,
sociais, económicos e culturais.
A ideia de Lar, também é a pedra onde se acende o fogo, é uma possível composição entre
a casa e abrigo, que em muitos momentos extrapola os limites físicos da casa, sem deixar
a simbologia de lar:
“This meant that the social landscape of working class children who grew up during this
period had a far less home-centered focus than in middle class settings. The childhood
memories of Landskrona workers are organized around many more we's than just the family: ‘we on our street, in our neighbourhood, in our apartment house...” (LÖFGREN, p.53)
Não quer dizer que a o lar não necessite de um limite para existir, mas sim que os
seus limites são maleáveis de forma a atender as diferentes demandas sociais, culturais
e históricas que o moldam. Mesmo as memórias afetivas construídas pelos indivíduos das
famílias são particulares, ficam impressas nas memórias através das vivências de cada
um.
Assim é possível que ambientes diferentes da casa sejam percebidos de formas
diferentes pelas famílias – “The drawing room is the place for entertaining visitors, the place
for social contacts between the family and the outside world. From this follows that this is the
room in which the house must present itself in a most spectacular fashion ...” (LÖFGREN,
p.48) – esse mesmo ambiente pode ser por ser também lido, não por uma classe média
burguesa, mas sim por uma classe operária – “the majority of Swedish working class
families lived in a single room and kitchen or just one room with a small stove in the corner.”
(LÖFGREN, p.52) – é fácil perceber as exigências sociais, económicas e culturais nessa
analogia. Os períodos da história, mesmo passando em simultâneo para todos, resultam
em vivências diversas do lar. A modernização dos equipamentos da casa foram absorvidas
de formas diferentes no mesmo momento histórico:
“It turned out that middle class housewifes readily embraced the ideology of modern living.
This is hardly surprising as the ideals to a great extent reflected middle class values and
world view, especially among the expanding groups that saw themselves as champions of
a progressive life style - the modern middle class (cf the discussion in Frykman & Lofgren
1984).”
Vivendo o mesmo fenómeno no mesmo momento a classe trabalhadora reagiu de
forma diferente:
“...were accused of a lack of culture, middle class commentators in the 1930’ies accused
workers of being too traditional, too conservative in their home life.” (LÖFGREN, p.57)
O que configura um lar vai mais além da edificação em si, um interior que busca
o abrigo, conforto, e sensibilidade e um exterior que busca se posicionar socialmente ou
até mesmo o pensamento inverso. Como nas favelas brasileiras onde as casas ainda no
tijolo aparente abrigam famílias numerosas com equipamentos de última geração TVs,
telemóveis, frigoríficos...
“ Era uma casa
Muito engraçada
Não tinha teto
Não tinha nada
Ninguém podia
Entrar nela, não
Porque na casa
Não tinha chão
Ninguém podia
Dormir na rede
Porque na casa
Não tinha parede
Ninguém podia
Fazer pipi
Porque penico
Não tinha ali
Mas era feita
Com muito esmero
Na Rua dos Bobo
Número zero."
Vinícius de Moraes, A Casa.

LÖFGREN, Orvar - The Sweetness of Home. Class, Culture and Family Life in Sweden.
Ethnologia Europaea XIV, 1983. p.44-64.
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COMMENT ON CELINE ROSSELIN’S “THE INS AND OUTS OF THE
HALL” BASED ON MARY DOUGLAS' CONCEPT OF HOME

Sarah Malinowski

To comment on Celine Rosselin’s text, “The Ins and Outs of the Hall - A Parisian
Example”, we have to understand the five main themes, of Mary Douglas’ concept of a
home, that she gives in the text “The Idea of a Home: A Kind of Space” all approaching “the
home as an embryonic community”. (DOUGLAS, p.51)
In her text she points out, that in her opinion the definition of a home starts “as a
pattern of regular doings”, so for example the inhabitants habits. (DOUGLAS, p.51) Which
in my opinion is already very interesting that. in English, the word of people living in a home
already alliterates to habits, as it has the word in itself: inhabitants. This theme of a regular,
repetitive process, is also recognizable in Céline Rosselin’s description of the hall, as she
points out, that entering a Parisian apartment there is always a specific order of things that
happen: first you have to dial the code to open the door, enter, then you normally meet the
Concierge, who might ask you, where you are going and then you take the elevator and ring
the bell before entering the apartment through the front door and get into the hallway itself.
(ROSSELIN, p.1) Also she gives the example, that the inhabitants often have a pattern in
the hallway, entering or leaving the apartment, for example by looking into the mirror. She
also describes these actions as “purifying acts”. (ROSSELIN, p.6)
Mary Douglas decouples the term home from the space it might be in. She also
adds, that the home is not necessarily bounded to the functions, more likely it should
“provide(s) the primary care of bodies”, like sleeping, eating, drinking and feeling comfortable
(DOUGLAS, p.51). The hallway is an important factor to provide these primary care, Céline
Rosselin explains by describing the apartment door as a threshold from the outside world,
that gives intimacy from the outside and the public space (ROSSELIN, p.1). It functions as
a neutralizing zone (ROSSELIN, p.2).
Mary Douglas underlines the importance of the values of the inhabitants in a
home, by pointing out, that solidarity is essential in a home8. In the example of a Parisian
Hallway, Rosselin mentions, that as a protection of the home happens in the hallway, some
inhabitants use religious symbols or mottos written on wood, to protect the home from
the outside by bringing the religion into the hallway, the protecting room of the apartment
(ROSSELIN, p.3). Their values and believes give the hallway a personal touch and hold the
inhabitants of the home together.
Subsequently Mary Douglas adds in her text, that to provide the solidarity, the space
for this conceived idea of a home, has to be “localizable”, but not necessary “fixed”. So in her
opinion, the values of a home always cooperate with the space its located in (DOUGLAS,
p.51). According to her, this space needs to have aesthetics and a structure, that gives the
inhabitants some orientation, not only locally, also in time and habits (DOUGLAS, p.52-53).
Céline Rosselin picks up this thought of orientation, by describing the change of the function
and linked to the change of the localization of the hallway. She points out, that in western
domestic architecture the hallway was the main room of the house and had the function of
showing the wealth of the inhabitants. In the nineteenth century it became the “intermediate
zone to protect the privacy of the residents” and today it is described as an “adjacent to the
entrance door”, beyond the hallway there is another area like the living room. Nowadays,
there are as well some one room apartments, that don’t even have a hallway, which leads
to the inhabitants creating their own protection zone, by recreating it, with for example a
carpet, curtains or big wardrobes, to give the apartment some structure and orientation.
This is according to Marry Douglas’s definition of a home a very important part of a home
(ROSSELIN, p.2-3).
To provide the structure, Mary Douglas adds, that a home has to be efficient, what
for her means, that it has to be possible to know where every inhabitant of the home is at
every time. This leads to a complexity of space, so there is no center, and makes it have
“authority” (DOUGLAS, p.52-53). The hallway might not make it possible to know where
exactly everybody is in the home, but Céline Rosselin points out, the hallway provides the
intimacy to know, who exactly is entering the house or apartment, because its the only
way inside and separates the “interior” and “exterior”, the “private and the “public” and the
“intimate” and the “foreign” (ROSSELIN, p.7).

DOUGLAS, Mary – The Idea of a Home: A Kind of Space. In BRIGANTI, Chiara; MEZEI,
Kathy – The Domestic Space Reader. Toronto: University of Toronto Press, 2012. 488 p.
ISBN 978-0802096647. Cap. 2.8, p. 50-53.
ROSSELIN, Céline – The Ins and Outs of the Hall. In CIERAAD, Irene – At Home: Na Anthropology of Domestic Space. Nova Iorque: Syracuse University Press, 1999. Cap. 4
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“OUT OF MY KITCHEN!” ARCHITECTURE, GENDER AND DOMESTIC
EFFICIENCY”

Inês Ramos

Neste artigo, a autora tenta demonstrar a ligação entre as evoluções sociais e
tecnológicas e a organização espacial das casas e particularmente da cozinha. Como as
casas das classes médias e altas evoluíram de espaços enormes, mas pouco eficientes –
quando a mão de obra era abundante – para espaços mais pequenos, mas mais eficientes
onde o papel da mulher e do homem na cozinha também se modificaram.
A elevada densidade populacional da Holanda (historicamente uma das mais
altas do mundo) e a constante luta pela terra (drenagem de terras, construção de canais)
tiveram uma enorme influência no urbanismo e arquitetura contemporânea holandesa e
contribuíram para a grande ênfase que os holandeses dão à comunidade e à coesão social.
As urbanizações são por isso compactas, as casas e os prédios são estreitos, as imensas
janelas chamam a atenção com as suas persianas e cortinas sempre abertas (mesmo à
noite) compartilhando a vida com o mundo exterior, as escadas interiores são ingremes e
igualmente estreitas, as luzes interiores são fracas e criam ambientes intimistas. Quando
vou a Amsterdão visitar amigos, delicio-me a “espreitar” discretamente a vida interior das
casas e a beleza tanto do design interior a média luz como do planeamento geométrico das
casas e das diferentes cores das suas fachadas.
No século XIX, as casas burguesas holandesas e as respetivas cozinhas
refletiam as diferenças de classes da época, a hierarquia social. As famílias burguesas
tinham empregadas domésticas e escadas e portas diferentes eram construídas com o
fim de evitar contacto entre a família e os empregados. As cozinhas onde os empregados
trabalhavam eram na parte de trás das casas ou nas caves. A sala de jantar era no andar de
cima e a zona de serviço dos empregados no andar de baixo (inspirada no modelo inglês
tão bem retratado em séries como Upstairs, Downstairs). Os contactos entre empregados
e patrões eram mínimos e pouco eficientes. No final do século, com a escassez de pessoal
doméstico, alguns avanços tecnológicos permitiram um pouco mais de eficiência. A
comunicação entre a família e os empregados, era feita através de campainhas elétricas
ou por “speaking-tube” (precursor do telefone, e por onde a senhora no andar de cima dava
ordens ao empregado no andar de baixo) evitando deslocações desnecessárias. Mas, em
geral, as cozinhas eram espaçosas, mas nada eficientes.
No século XX a Holanda, como todo o mundo ocidental, foi também influenciada
pela “ideologia da eficiência”, teoria económica trazida dos Estados Unidos e cujo objetivo
era reduzir o tempo e o esforço nos processos de trabalho, gastando o menos dinheiro
possível (time is money). Esta teoria está associada à industrialização da época e à
introdução de grandes linhas de montagem e de produção em massa. Frederick Taylor
providenciou a justificação científica da eficiência industrial e Henry Ford foi quem pôs em
prática, tendo os carros Ford ficado como o símbolo de produção em massa de carros.
Numa sociedade cada vez mais influenciada por esta ideologia da eficiência industrial e
em constante transformação (onde as mulheres cada vez mais trabalhavam fora de casa
e tinham menos tempo para tarefas domésticas e onde as empregadas domésticas das
famílias burguesas começavam a ser difíceis de encontrar), os arquitetos e os movimentos
feministas holandeses começaram a dar mais importância à eficiência doméstica. Esta
eficiência doméstica começou a refletir-se na disposição das assoalhadas de uma casa,
numa melhor organização das cozinhas e na maior utilização de aparelhos elétricos
modernos (como um aspirador e máquinas de lavar). Esta reorganização eficiente do
espaço e do trabalho doméstico permitia à dona de casa beneficiar de mais sucesso com
menos esforço e em menos tempo.
Com a lei da habitação social do início do século XX, as condições das casas da
classe trabalhadora holandesa passaram a ter espaços separados para viver, cozinhar,
dormir e banho. Com as transformações da sociedade no século XX, as casas e as
cozinhas burguesas tornaram-se mais utilitárias, mais acanhadas, mas mais eficientes.
Entre o final dos anos sessenta e o início dos anos oitenta, as plantas tradicionais das
casas da classe média foram restruturadas, inspiradas na tendência moderna da época,
e os arquitetos reorganizaram a planta das casas, substituindo a tradicional “hierarquia
social” (“hierarchy of upstairs-downstairs”) por uma planta mais harmonizada, na qual as
áreas da família e as áreas de serviço eram justapostas (mas ainda separadas). A cozinha
passou para o r/c, mais integrada numa vida doméstica partilhada. Concentrando as
atividades domésticas principais no r/c, os arquitetos tentaram reduzir também o número
de empregados domésticos e trazer uma melhor organização nas tarefas domésticas: uma
cozinha organizada para cozinhar; uma copa separada para lavar a loiça; uma despensa
e uma cave para armazenamento; uma área de serviço com acesso direto à sala de
jantar familiar e ao hall de entrada (caso o empregado tivesse que abrir a porta às visitas);
uma porta separada ao lado da cozinha para os fornecedores e as entregas eram logo
armazenadas na cave ou na despensa. Uma entrada separada para fornecedores e uma
área de serviço tornaram-se uma das principais características das casas modernas da
altura. A junção eficiente da cozinha e da sala de jantar por meio de uma zona intermediária
onde se prepara os pratos a servir teve a sua inspiração no serviço dos restaurantes. Os
restaurantes foram de facto uma grande fonte de inspiração para a eficiência das casas.

A Holanda do século XX foi também influenciada pelas ideias de Edward Bellamy,
um escritor americano do século XIX, e por Charlotte Gilman, uma feminista americana
envolvida na reforma da família da classe trabalhadora e que tinha já proclamado uma «grande
revolução doméstica». A visão do escritor Bellamy e da feminista Gilman era a libertação
das mulheres da classe alta, libertação essa que estava em perigo devido à escassez de
empregadas domésticas. Com esta revolução doméstica, pretendia-se centralizar todos
os serviços domésticos em «cozinhas de bairro coletivas» e «aparthoteis», querendo
abolir as cozinhas privadas e empregadas domésticas. Com estas cozinhas coletivas e
hotéis de apartamentos, todos os tipos de serviços concentravam-se numa só estrutura,
com refeições já cozinhadas servidas nos restaurantes do bloco de apartamentos, serviço
para tomar conta de crianças e empregadas domésticas profissionais que limpavam os
apartamentos particulares. A primeira cozinha de bairro coletiva na Holanda foi inaugurada
em 1903 em Amsterdão, num bairro de classe média. Os primeiros aparthoteis construídos
na Holanda foram na cidade de Haia, no início do século XX. Mas este sistema de prestação
de serviços domésticos não funcionou na Holanda, porque afastava as famílias do seu
meio familiar e tirava o sentido ao espírito de família e de união à volta de uma mesa para
comer uma refeição caseira e permaneceu apenas como uma solução para quem vivia
sozinho. A sociedade voltou-se outra vez para as cozinhas privadas e em 1912 a Dutch
Association of Housewives (NVvH) tornou-se famosa pelo seu envolvimento na promoção
do design eficiente de cozinhas.
Uma das primeiras exposições desta associação NVvH em 1929 mostrava ao
público holandês de classe média a “Frankfurter Küche”, uma cozinha desenhada pela
arquiteta austríaca Greta Schütte-Lihotsky e concebida para um projeto de habitação
social em Frankfurt. A planta quase quadrada desta cozinha não se enquadrava na planta
retangular típica das cozinhas da classe média holandesa, não tinha porta para as traseiras
e a entrada para a cozinha situava-se na parede que separava a cozinha da sala de jantar
(enquanto a entrada para uma cozinha da classe média holandesa situava-se na parede
que separava a cozinha do hall de entrada). Esta associação pediu então a arquitetos
holandeses que concebessem uma cozinha eficiente para a classe média, inspirada nas
linhas de montagem das fábricas, e que se adaptasse melhor às casas típicas da classe
média holandesa. A cozinha apresentada pelo arquiteto Janzen foi uma cozinha bem
organizada, mas muito cara, com torneira giratória, bancada de madeira, lava-loiças duplos
e grandes, uma janela de correr entre a cozinha e a sala de jantar, uma porta para as
traseiras, um corredor estreito com armários de um lado para ingredientes para cozinhar
e do outro para produtos de limpeza e lavagem da loiça, com equipamento de cozinha
moderno e onde o branco predominava.
Um dos rituais de habitação mais significativos das classes médias no período
de 1930 a 1960 era abrir a porta de entrada a entregas diárias ao domicílio (leite, pão,
legumes, etc.) e a cobradores. A porta de entrada não era apenas uma fronteira física entre
o público e o privado, mas também uma fronteira simbólica entre os serviços domésticos
sem fins lucrativos de uma dona de casa e os serviços comerciais das variadas entregas
ao domicílio. Em finais dos anos sessenta, este ritual da porta foi perdendo importância
pois as mulheres recém-casadas não largavam os empregos, como tinham feito as suas
mães, e estavam menos em casa para abrir a porta. Além disso, as mulheres trabalhadoras
modernas consideravam mais eficiente e mais barato fazer as suas compras semanais no
supermercado.
Com o passar dos tempos, a igualdade social entre homens e mulheres, a gradual
substituição da “dona de casa” pela “mulher trabalhadora” e a crescente participação dos
homens nos assuntos domésticos sinalizaram uma reviravolta na divisão tradicional das
tarefas domésticas e desencadearam um processo de mudança na conceção das casas
e dos seus espaços comuns, onde a cozinha já não é um espaço separado, mas sim um
espaço partilhado e integrado na vida familiar.

CIERAAD, Irene – ‘Out of my kitchen!' Architecture, gender and domestic efficiency. The
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PENSAR A HABITAÇÃO, FAZER A CASA
Uma Casa Dupla a partir da Casa Branca, 1920

Escreveu a sua tese de doutoramento sobre Raul Lino, que depois resultou num livro.
Como é que nasceu o interesse por esta figura?
Esse interesse aparece porque, na altura em que eu estudava na Escola de Belas Artes,
não se falava em Raul Lino. Era tido como um “autor maldito”, ligado à casa portuguesa e à
tradição. Fazendo da palavra tradição aquilo que ela não quer dizer. A tradição não é aquilo
que nos pesa, é a estrutura das coisas, é o que nos norteia para depois podermos inovar.
É o que permite a existência de movimento. O nosso esqueleto faz isso, é qualquer coisa
de muito denso e estruturante, mas altamente móvel.
Quando comecei a dar aulas, continuei a estudar, e fui me deparando com várias obras
e textos de Raul Lino. Interessaram-me sobretudo do ponto de vista das qualidades do
espaço, mais do que pela aparência das coisas (que vamos aprendendo que conta muito
pouco). Aquilo que interessa depois de uma boa primeira impressão é a busca da estrutura
dessa coisa ou dessa pessoa, mais do que a sua aparência.
Nesse sentido, comecei a investigar para escrever uns artigos que a universidade me pedia,
ainda sem grande espírito de vir a escrever um livro. Quando comecei a fazer o mestrado,
lembrei-me deste autor e falei dele ao meu orientador, que não era arquiteto, mas sim
filósofo [Alcino Ferreira]. Ele interessou-se também pelo tema e fizemos o mestrado sobre
o Raul Lino.
Quando comecei fui muito criticado pelos meus colegas, devido aos rótulos que tal figura
carregava consigo, o que fez crescer a minha inquietação. Então comecei a estudar e a
descobrir que tinha ali uma série de temas. Raul Lino era essencialmente um homem muito
inquieto, tal como eu procuro ser. A partir daí nasceu uma relação de amizade com alguém
com quem eu já não podia falar pessoalmente, mas com quem podia continuar a falar a
partir da sua obra.
Uns meses após ter acabado o mestrado fui desafiado para o doutoramento com a ETSAB
de Barcelona. Era preciso um tema e eu tinha como inquietação, uma vez que dou aulas,
encontrar o fundamento para os gestos dos arquitetos. Pôs-se então a possibilidade
de continuar a estudar o mesmo autor, orientado pelo Alcino Ferreira. Propus o tema
ao concelho científico, foi aceite, fiz o curso, escrevi o livro. Raul Lino ainda hoje me
acompanha.
Porquê escolher um filósofo como orientador?
Uma tese de doutoramento é sempre do autor e do orientador. É escrita a várias mãos.
É uma relação que se constrói com uma pessoa. Raul Lino escreveu um texto muito
bonito para a abertura da exposição da Gulbenkian, que se chama A vida corre e o tempo
continua, e assim que mostrei esse texto ao Alcino Ferreira ele disse “Aqui está o seu
doutoramento!”.
Eu procuro cada vez mais trabalhar com não arquitetos, porque me enriquecem. A
arquitetura fechou-se muito em si própria, e as pessoas deixaram de interessar. Passaram
a interessar aquelas maquetes maravilhosas. As casas são sempre fotografadas sem
pessoas e sem móveis, porque no dia em que estes entram, os projetos estragam-se (uma
coisa que eu acho inédita). Os projetos são para as pessoas tomarem conta deles, não são
seres autónomos. Carecem de pessoas lá dentro, senão não são projetos de arquitetura,
são esculturas. As pessoas têm de se sentir acolhidas, bem recebidas, e sobretudo que
têm privacidade, sentido que aprendi com Raul Lino.

Qual é que é, então, o papel da Escola na formação de um arquiteto?
A escola não tem de fazer nada mais do que ensinar a questionar. Deve dar a faculdade
da pergunta, não a da resposta. Hoje em dia, os estudantes de arquitetura fazem tudo em
aço corten e betão branco. Ficam de parte a madeira, a pedra, o ferro, que permitem já
infinitas conjugações. Parece um mundo muito limitado, mas não é. O abecedário só tem
26 letras e os poetas continuam a fazer poemas. Na música acontece o mesmo. É esta
limitação, condição da inquietude, que depois possibilita conjugações infinitas. Além disso,
na arquitetura, na música, e até na oratória, o silêncio é mais importante do que a palavra.
Essa condição deve fazer-nos pensar. A partir daí é tudo uma questão de relação, entre as
coisas e entre as pessoas.
Onde é que se insere a obra de Raul Lino naquilo que era o início da modernidade? Em
nada se aproxima da tipificação…
É o oposto, mas não como manifesto. Tendo estudado em Inglaterra quando ainda
era muito novo, e depois na Alemanha, regressa a Portugal e depara-se com um país
razoavelmente inculto e bastante atrasado em comparação com o resto da Europa. Na
arquitetura o mandamento é “investigar” e depois “investigar”. Adquirir referentes. Foi isso
que Raul Lino fez em Inglaterra e na Alemanha e reinventou-se a partir dessas referências.
Isto só é possível com uma enorme humildade
Tendo esta estadia no estrangeiro marcado de forma não nítida a sua pessoa e o seu desenho, continua a fazer sentido chamar à sua arquitetura de “portuguesa”?
Esse mundo exterior teve muita influência na sua arquitetura, que não é portuguesa. Raul
Lino, quando volta a Portugal, percebe que os países mais desenvolvidos se vinculam a
uma cultura, e nós tínhamos que nos vincular à nossa, à cultura mediterrânea. O que lhe
interessou foi não procurar estrangeirismos, como aconteceu com o arquiteto Ventura Terra,
por exemplo. O que traz consigo é a necessidade de um vínculo a uma cultura. Um homem
sem cultura é uma amiba, não tem identidade. Lino teve a capacidade de perceber que nós
estamos vinculados à cultura da sombra. Não lhe interessava a construção em ferro e vidro,
por mais estimulante que isso pudesse ser do ponto de vista técnico e estético. Na nossa
cultura está o véu, o ver e não ver, que é muito mais estimulante para um homem do sul da
Europa do que o ver na totalidade.
Qual é o resultado deste fascínio pelo ver e não ver?
[Juhani] Pallasmaa escreveu um livro muito bonito – Os Olhos da Pele – onde escreve que
andamos equivocados. Aquilo que vemos transformou-se na verdade, e a verdade não é o
que vemos, mas o que sentimos. Se ficamos apenas pelo que vemos, a vida transforma-se
numa coisa material, quando a vida é eminentemente espiritual.
A arquitetura é arte na medida em que trata do inefável, daquilo que não se consegue
descrever senão sentindo. E é uma busca infinita. Se fosse uma simples técnica então
entraríamos na igreja dos Jerónimos e não sentiríamos nada. Aquela luz, aquela matéria e
aquela proporção dão àquele espaço a capacidade de nos levar a fazer silêncio.

Mais do que um objeto, a arquitetura é um processo?

Que importância teve a relação com a família de Raul Lino para mergulhar no seu pensamento?

A arquitetura é um processo de investigação sem fim e esta ideia de infinito interessa-me
muito. Senti que Raul Lino tinha esse sentido nas obras dele.
Se tivesse de escolher uma palavra para a arquitetura, escolhia entre. O entre pressupõe
uma tensão que se cria no espaço pela aproximação ou pela distância, depois pela
proporção, e por fim pela luz que é colocada no espaço. Por exemplo, o primeiro momento
que [Daniel] Libeskind nos dá no Museu Judaico em Berlim é o da ausência absoluta. É um
enorme vazio, em betão, onde entramos por uma porta pivotante que é um plano inteiro de
parede, e quando aquela porta se fecha nós só vemos um rasgo de luz a vir do ponto mais
alto. É uma coisa divina, que me leva a questionar onde é que está aquilo que está fora de
nós… chame-se Deus ou não. Um homem capaz de fazer isto é um arquiteto. Está sempre
a medir as distâncias, mas na medida em que o Homem sente essa metria.

A família foi fundamental. Porque um homem destes marca as pessoas de uma maneira
indelével, de uma forma muito própria, não necessariamente como arquitetos. Marca no
modo de pensar, no modo de agir, que serve também, eventualmente, para a arquitetura.
A família foi-me passando isso, quer o Diogo Pimentel (pai do Bernardo Pimentel), quer
as pessoas que trabalharam diretamente com Raul Lino, como o Pedro Vieira de Almeida.
Em relação às casas, mantiveram tudo de um modo muito interessante que normalmente se
perde em partilhas. Conseguiram que o património seguisse sendo deles, nomeadamente
as três casas que estudei a fundo [Casa na Rua Feio Terenas, Casa do Cipreste, Casa do
Marco]. Além disso, recebem-nos em casa entusiasmados com o nosso entusiasmo em
relação a Raul Lino, mesmo sendo todos muito diferentes. Cada vez me interessa mais
estar com pessoas que pensam de maneira diferente umas das outras, mesmo se isso
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puder gerar algum conflito. Sendo relações de respeito e não de autoridade, são fatores
que contribuem para que eu tenha descoberto coisas maravilhosas na minha vida que
de outra maneira não descobriria. Fazer um doutoramento é uma constante inquietação,
que vai na medida das coisas que vamos encontrando. Neste caso, encontrei um homem
extraordinário, que parecia fechado e era de uma abertura incrível.
Já tendo uma casa longe da cidade [Casa do Cipreste], porque opta por construir a Casa
do Marco?
Quando faz aquela casa, desenha-a para si próprio, mas sobretudo para as suas filhas,
para as inquietar face ao mundo, face à infinitude do mundo ou à transcendência. Para
a religião, no sentido de re-ligare, movido por este desejo humano de nos voltarmos a
ligar àquilo que nos ultrapassa. Para isso, o instrumento tinha que ser de enorme clareza.
Desenha a casa e entrega-a totalmente ao homem que a vai construir. Esta humildade e
este respeito por quem constrói, que permite que a casa tenha aquelas pedras saídas, que
não estavam pensadas nos desenhos de projeto, são um exercício de enorme liberdade,
despido de qualquer preconceito.
Terá a paisagem mais importância do que a arquitetura na construção daquele lugar?
Claro, e Raul Lino sabia-o. Faz uma casa para abrigar a família, mas com a consciência de
que a paisagem é muito mais importante. A casa há de desaparecer um dia e a paisagem
permanecerá. Essa perenidade dá a justa medida da importância das coisas. Só persiste
aquilo que é fundamental.
Apesar de efémera, a Casa do Marco é intemporal?
O nome que damos à nossa casa vem do vocábulo lar, o sítio onde se fazia o fogo, mas
muitas vezes chamamos-lhe ninho. Ora, os pássaros não inventam ninhos. O arquétipo da
casa está em nós desde que nascemos. Pode e deve ser recreado, e vai tendo diferentes
expressões ao longo do tempo. Aquela casa é intemporal porque é arquitetipal. O desenho
da casa é antropomórfico, tem dois olhos e uma boca. Se relembrarmos os alçados da
Escola de Arquitetura do Porto, virados ao rio, ou o pavilhão Carlos Ramos do arquiteto
Álvaro Siza, passa-se o mesmo. Isto, juntamente com as proporções, que a Casa do
Marco também tem, torna a obra intemporal.
Onde é que se enquadra a Casa do Marco na obra de Raul Lino?
É uma obra de alguém apaixonado. De um homem que tinha casado e tido duas filhas que
adorava e que queria um refúgio num lugar longínquo, quase inexpugnável e inacessível.
Não podendo comprar o Palácio da Pena, fez a sua própria toca. É um momento de
enorme afastamento, para se aproximar daquilo que ele já sabia serem os princípios
básicos da vida. Coisas imateriais e transcendentes, fora da nossa medida. É muito bonito
um homem aos 30 anos ter consciência disso, e querer proporcionar às filhas e à sua
mulher momentos como aqueles que ainda hoje são passados na Casa do Marco. Dava
uma importância enorme à família. A verdade é que não nos podemos afastar daquilo que
nos dá estrutura, que na verdade não nos impede ou limita a liberdade.
Toda esta paixão que acabou por crescer em si por Raul Lino, mais do que um objeto de
estudo, resulta de um lugar experimentado, de uma pessoa e obra que conheceu a fundo,
além de ser arquiteto.
Sim claro. Cheguei até a passar um tempo na Casa Branca. Primeiro sozinho, depois
acompanhado. Foi extraordinário. Ali uma pessoa sente-se mais perto do Céu. Foi o mais
perto do Céu que eu estive na Terra. Por um lado, porque nos estimula os cinco sentidos.
O cheiro ali é extraordinário, o tato das coisas - a cal é muito relevante nesse aspeto,
pelas sombras que cria, as camadas que tem - a vista, a audição, a temperatura - à noite
a humidade a entrar pelos ossos dentro. É uma maravilha, enrolar-se nos cobertores e
dormir ali. Uma pessoa fica perto da natureza, e por isso fica perto do Céu.
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A Casa Branca é um lugar onde se sente o tempo. Qual é a sua história?
Na verdade, não se chama Casa Branca, foi batizada como Casa do Marco, nas Azenhas
do Mar em 1920, projeto de Raul Lino (faz agora 100 anos que foi construída).
Foi desenhada para a sua família, não para ser habitada mas para ser usada pontualmente,
numas temporadas, isto pela dimensão que ela tem, pela localização que ocupa, pelo clima
próprio daquela zona, e porque o arquiteto e a família tinham já uma casa em Sintra [Casa
do Cipreste]. Era apenas um posto avançado, para irem respirar ainda melhor ar do que o
que há em Sintra.
Esta casa é muito especial no contexto da obra do arquiteto. Evitaria dizer “estilo Raul Lino”,
uma vez que era um arquiteto que se adaptava a cada lugar, com materiais adequados, e
cada projeto era um novo exercício.
Terá sido um projeto mais despreocupado do que desenhar uma casa para viver permanentemente?
Este projeto deve ter sido dificílimo. Raul Lino estudou na Alemanha, e teve como tutor
Roque Gameiro, que era dez ou quinze anos mais velho do que ele, provavelmente o
melhor aguarelista português. O saber pintar com aguarela marcou os projetos de Raul
Lino. Então a sua arquitetura era muito pintura também, tinha de ser belo, proporcionado.
Aquela casa, com aquelas cores… é uma pintura.
É uma casa que nasce de uma vontade de se relacionar com a paisagem…
Creio que o principal objetivo foi dar resposta a um lugar, a um programa. Esperava-se que
não ferisse a paisagem. Eu tenho a sorte e o privilégio de a poder usar por dentro, a todas
as horas do dia, com bom ou mau tempo e de facto é uma casa que me arrepia cada vez
que penso nela.
Qual é o papel do jardim na composição desse todo?
O jardim é fabuloso. Acho que aquela deve ser das casas mais eco que existem, não só
pelos materiais que usa e pela sua cor, que reflete o calor, mas também pelo jardim que
não tem manutenção nem tratamento. As plantas que lá estão são as que quiseram lá
nascer, nós limitamo-nos a não as tirar. Os zimbros, os aloés, as piteiras, e os bons dias,
uma flor delicada, mas que se dá lindamente à beira mar. Mas numa casa onde não se está
permanentemente e que não tem água, logo não tem rega, é impensável ter um jardim que
não fosse natural e espontâneo. Há cerca de cinco anos, um pássaro deve ter trazido umas
sementes de metrosideros e então agora estão lá a nascer dois, que vamos deixar crescer .
A casa desempenhou um papel importante no surgimento daquela flora e no seu
desenvolvimento, porque a protegeu dos ventos fortes do Norte. Então, as plantas que
estão a sul da casa desenvolveram-se mais do que todas as outras que estão à sua volta,
mesmo não tendo mais rega.
As rotinas foram-se alterando ao longo dos anos?
As rotinas têm-se vindo a alterar ao longo das gerações, naturalmente. Na altura dos meus
bisavós [Raul Lino e Alda Lino], raramente se viajava de carro. Aliás, o meu bisavô não
usava carro. Costumavam ir para lá no elétrico que vai de Sintra até à Praia das Maçãs, ou
num carro de cavalos.
Depois com o crescente uso do carro, na geração da minha avó e do meu pai, tornou-se
mais fácil ir para lá. Na altura em que a casa foi contruída, ia-se lá para uma almoçarada,
para estar no exterior e respirar o ar do mar. Era para isso que a casa servia, para estar
com os amigos por curtos períodos.
Quem tomava conta da casa era o senhor Miguel, que era ali das Azenhas, que pescava
os polvos, e era avisado com antecedência, provavelmente por carta, para que preparasse
a casa e a refeição. Era um luxo.
Na geração dos meus pais já era tudo feito com mais naturalidade. Nas décadas de 50
e 60 já era mais fácil chegar e usar a casa, por isso passou-se também a permanecer por
temporadas mais longas. Nós agora vamos lá com muita facilidade, estamos a 40 minutos
de distância, e é muito fácil ir só passar um dia ou um fim de semana, mas sempre com a
desculpa da almoçarada ou do jantar.
Tem ali memórias de criança?
Lembro-me das almoçaradas, de jogar à malha, e às escondidas com primos e amigos.
Lembro-me de atirarmos as bolinhas do zimbro que é uma planta que lá há. Era sempre
uma festa.
Como é que é um dia normal na Casa do Marco?
Se é verão, acordamos cedo, porque nos deitámos muito cedo. Somos sempre os primeiros
a chegar à Praia Grande. Voltamos sempre para casa cedo, a tempo de ver o pôr do sol,
porque é muito mais bonito vê-lo daquela casa do que de qualquer outro sítio. Entretanto,
na maré baixa fomos apanhar uns mexilhões, porque ali ao pé da casa há uma praia de
muito difícil acesso onde se apanha o melhor mexilhão de Portugal, e abrimo-los com uma
cerveja ao pôr do sol. Até mudamos o nome do mês de agosto para “agrosto”, porque se
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diz que só se pode apanhar mexilhão em meses com “r”. Entretanto os candeeiros são
acesos dentro de casa, o sol põe-se e nós recolhemos. Prepara-se o jantar, conversa-se, a
loiça deixa-se para o dia seguinte e vai-se dormir.
De inverno, não mete praia, mas mete obrigatoriamente passeios a pé pela costa, até ao
Cabo da Roca ou uma ida até à Ericeira, Mafra, …
A casa sugere isso. Não é muito grande e por isso tem a vantagem de nos convidar a sair
dela. É preciso espaço. Estando nós numa casa pequena é muito mais fácil conhecermos
a envolvente do que numa casa grande, que nos chama muito mais a permanecer no seu
interior, como é o caso da Casa do Cipreste. É tão grande e tão boa que nós não queremos
sair de lá. As casas e os lugares têm esse poder.
É uma casa que precisa de muita manutenção?
Sim, como qualquer casa. Estando exposta àquela intempérie terrível dos ventos fortes,
da maresia, do sol, das nortadas… tudo ali é forte. Ela só não voa dali porque não calha.
Porque é de pedra e tem um sistema de telhado à antiga portuguesa com argamassa. Além
disso, é caiada e, como qualquer casa alentejana, tem de ser caiada duas vezes por ano,
apesar de esta só o ser uma vez ao ano.
Lembro-me, quando os meus filhos eram pequenos, de caiar o telhado e eles estarem lá
comigo, sentadinhos nas telhas passadeiras, que ali são duplas, o que dá assim um bom
banquinho para um miúdo de 8/10 anos estar sentado. Lembro-me da minha mulher ter
ido à padaria buscar pão quentinho, acabado de sair do forno a lenha e de fazermos o
piquenique lá em cima no telhado enquanto se estava a caiar, com pão quente e manteiga
derretida.
Tudo tem de ser programa para valer a pena.
Continuar a não ter luz elétrica ou água canalizada é uma escolha deliberada?
Era muito fácil levar essas infraestruturas até à casa, mas são elas que dão cabo do ritmo
natural do dia.
É uma casa que convida a estar no exterior durante o dia, e no interior durante a noite.
Pelo clima, mas ao mesmo tempo pelo tipo de iluminação que ela tem durante a noite. Os
candeeiros a petróleo criam uma luz de um tom muito quente, que aquece o ar e também o
desumidifica. Por ser uma luz tão fraca, e tão envolvente, faz com que as pessoas estejam
mais próximas. Quando entramos em casa ao por do sol já não saímos, porque dá muito
trabalho desligar as luzes e francamente nem apetece, tal é o conforto do seu interior, o
melhor é aproveitar todos os segundos.
A experiência da água também é muito interessante, é a experiência da escassez. A
verdade é que conseguimos tomar um banho apenas com 20l de água. Um banho ótimo,
completo… E ainda sobra água suficiente para um luxo final: aí abre-se a torneira toda e a
água jorra para cima de nós.
Aquela casa é uma experiência. Estando nós habituados ao ritmo da cidade, ao barulho e
ao stress. A Casa Branca, ao fim de dois dias, obriga-nos a tropeçar no tempo. Fazemos o
acerto para viver ao ritmo da natureza e apreciar isso.
É uma casa que é contra o imediato?
Sim, é uma casa que quem vai para lá sabe que vai passar por algumas privações. É uma
casa que tem todas as condições, desde que se esteja disposto. Tem tudo aquilo que um
Homem precisa.
A casa é de todos?
De facto, às vezes sentimo-nos um pouco invadidos. Exitem cada vez mais caminhantes
que percorrem o caminho de pé posto ao longo da costa, e além disso todos têm telemóveis
que tiram fotografias e falam mais alto. Têm menos respeito e a coisa está a ficar mais
complicada a esse nível. Mas não tenho muita razão de queixa.
De facto, é uma casa que nós não sentimos muito nossa, porque a arquitetura que Raul
Lino fazia queria ser uma mais valia sempre que possível à paisagem, integrar-se, e, como
a casa consegue isso, torna-se um polo de atração e as pessoas aproximam-se mais.
Já foram feitos lá vários filmes e capas de discos, é uma casa que é muito usada por todos e
que provoca isso. Não tem muros altos e os portões estão abertos, pensamos que é melhor
assim. Por mim, deixaria a casa aberta sem problemas nenhuns se tivesse a certeza de
que não a iriam vandalizar ou estragar. Dar-me-ia imenso gozo, poder deixar aquela casa
aberta com um livro de assinaturas. O jardim já funciona dessa maneira. Gostava muito de
poder convidar toda a gente que passa ali a entrar e a ficar para jantar. O ideal daquela
casa era poder tê-la sempre aberta a todos.
Como é que isso se transmite às gerações futuras, e aos seus filhos?
Naturalmente as coisas acontecem. Se gostarem da casa gostam. Se não gostarem, não
há forma de os fazer gostar. É uma casa de amor ou ódio, e para se ter esse amor é preciso
usar a casa em todas as alturas e compreendê-la. Temos de ser nós a entender a casa. Foi
uma casa que os avós passaram diretamente aos netos (a minha geração) que na altura
tinham entre 12 e 25 anos. Portanto, sou um dos que toma conta da casa há já 40 anos, e,
portanto, tenho um enorme amor por ela e um enorme carinho. Eu acho que passei isso aos
meus filhos e aos sobrinhos todos, e eles continuam a gostar tanto da casa como eu gosto.

ENTREVISTA A BERNARDO PIMENTEL
Maria Arez Lopes e Sarah Malinowski

Agora já são os meus filhos que a usam, eu quando lá vou já sou convidado. Não tenho
de ter trabalho nenhum a incutir o bom que aquela casa é e o bem que ela faz, antes pelo
contrário, eu tenho é que pôr rédea curta para eles me deixarem lá ir de vez em quando.
Qual é, para si, o melhor espaço da casa?
Eu sei que gosto mais do quarto virado para terra do que do quarto virado ao mar, que à
primeira vista parece o melhor, mas é muito húmido, muito frio, e o som do mar chega a
ser perturbador. Enquanto no outro dorme-se muito melhor, é quente, e a vista não é pior.
A casa não tem sítios para não se gostar. Até estar na cozinha, a cozinhar… eu diria que
o melhor sítio da casa é atrás do balcão da cozinha. Lavar a loiça ou cozinhar um jantar
ao pôr do sol é ótimo!
Como descreveria a casa a quem alguém que não a conheça?
Se tentarmos explicar aquela casa a alguém que nunca lá tenha ido, que nunca a tenha
visto, e dissermos “É uma casinha pequenina, toda branca, parece um bolo de noiva, e
depois tem os cunhais verdes e as janelas cor de laranja…”, isto é dificil de imaginar.
Quase que pode ser também descrita como uma casa de bonecas. Não sei se pela dimensão ou se de facto pelo carinho que se tem a uma boneca.
Como é que imagina a casa daqui a 100 anos?
Nós temos preservado a casa como peça de arte e como projeto com assinatura de um
importante arquiteto português, original, e o ser original passa também pelo manterse sem água e sem luz. Na verdade, não temos necessidade dessas infraestruturas,
achamo-la muito mais interessante assim e mais intenso e difícil de viver. As coisas difíceis
normalmente tornam-se melhores do que aquelas que nos são dadas de bandeja.
Qual a importância da personalidade de Raul Lino no contexto familiar?
O facto de termos tido um bisavô arquiteto, Raul Lino, condicionou muito toda a vida
familiar. Foi importante para a educação da família, no respeito que nós temos pelas artes,
pela arquitetura, pela música ou o teatro, foi não só a Casa Branca, mas o conjunto das
casas. Quando se nasce com ela, já a fazer parte do património familiar, não achamos
estranho que ela exista. Vivemo-la e usamo-la com uma enorme naturalidade.

Esta proximidade à obra de Raul Lino teve influência na sua escolha de ser arquiteto?
Influência teve, certamente, mas inconsciente. No meu tempo não havia esta dificuldade
de, na escola, escolher aquilo que se queria ser ou fazer. Comecei a trabalhar em
arquitetura com 16 anos, no atelier do meu pai, a tirar cópias, a fazer uns levantamentos…
Portanto foi muito natural, não foi uma preocupação. Dos dez primos sou o único que foi
para arquitetura, a minha irmã foi para design. O outro ramo deve ter ficado com os genes
da música, um faz música para filmes, outro é afinador de pianos, o outro toca trompete.
Realmente a família onde se cresce influencia aquilo que nós somos, naturalmente, aquilo
que gostamos, o que conhecemos… Não diria que influenciou, mas ajudou. Calhou-nos
em sortes este lado das artes, e não nos podemos queixar, temos de honrar isso e tentar
preservar esse lado bom.Eu já sou a terceira geração a seguir a Raul Lino e a arquitetura
já não tem a mesma poética que tinha naquele tempo.
Talvez na geração do meu pai ainda houvesse alguma poesia, algum romantismo, ainda se desenhava à mão, ainda havia tempo. Quando se acabava uma obra, ficávamos
amigos do empreiteiro e do cliente. Agora nem sempre é assim, é tudo muito acelerado e
muito técnico. A arquitetura, infelizmente, está a perder a passos largos o lado artístico e
poético, mais técnica, regulamentada e mais controlada pelos engenheiros. Temos de ser
resistentes e defender a melhor parte da arquitetura, que é a arte.
A arquitetura de Raul Lino era resultado do tempo lento, feita com uma certa liberdade
artística?
Eram casas feitas sobretudo com muito amor, a pensar para quem eram e a pensar no
sítio onde eram feitas, acima de tudo. A Casa Branca ainda cá está e quem a projetou já
não. As pessoas passam e as obras ficam.
A casa já está completamente desatualizada, mas funciona e serve os objetivos atuais: ser
bonita, acolhedora e interessante para quem passa, e uma festa para quem usa.
É um sítio Bom, mesmo.
15.12.2020

Bernardo Pimentel é bisneto do arquiteto Raul Lino e o atual proprietário da Casa Branca. Licenciado
em Arquitectura pela FAUTL, em 1993, coordenador do atelier NORIGEM e docente na Universidade
Autónoma de Lisboa (da/UAL) entre 1999 e 2012.
23

PENSAR A HABITAÇÃO, FAZER A CASA
Uma Casa Dupla a partir da Casa Branca, 1920
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IMAGENS RECOLHIDAS NA ENTREVISTA

Atelier NORIGEM - Fotografia: Maria Arez
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PENSAR A HABITAÇÃO, FAZER A CASA
Uma Casa Dupla a partir da Casa Branca, 1920
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IMAGENS RECOLHIDAS NA ENTREVISTA

Desenhos de projeto da Casa Branca - Arquivo Família Raul Lino
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PENSAR A HABITAÇÃO, FAZER A CASA
Uma Casa Dupla a partir da Casa Branca, 1920
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IMAGENS RECOLHIDAS NA ENTREVISTA

Desenho Aguarelado do Projeto da Casa Branca - Arquivo Família Raul Lino
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PENSAR A HABITAÇÃO, FAZER A CASA
Uma Casa Dupla a partir da Casa Branca, 1920

30

IMAGENS RECOLHIDAS NA ENTREVISTA

Fotografias na Casa Branca (c. 1920) - Arquivo Família Raul Lino
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PENSAR A HABITAÇÃO, FAZER A CASA
Uma Casa Dupla a partir da Casa Branca, 1920

A tomar banho no alguidar (1992); No telhado acabado de caiar (2001)
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IMAGENS RECOLHIDAS NA ENTREVISTA

Família e amigos à mesa - duas filhas do arquiteto Raul Lino, um neto, cinco bisnetos, dois trisnetos e Maria Germana Tânger (2001); A lavar a loiça - uma bisneta e dois trisnetos (1996); A fazer bolas de sabão gigantes (1999)

33

34

CASOS
DE ESTUDO

35

CASA-ATELIER AMÉDÉE OZENFANT
Le Corbusier, Paris, França, 1922

Fotografia: Archinerds

A “Casa Ozenfant” está localizada na avenida Reille, em
Paris, num terreno de esquina.
O edifício foi construído em 1922, no período entre guerras, formente marcado pelo desenvolvimento do modernismo, sendo uma das casas brancas de Le Corbusier.
A casa foi projetada para o pintor Ozenfant, procurando
dar resposta às necessidades habitacionais e ao mesmo
tempo criar um espaço de estúdio e galeria para o artista.
Para isso, o arquiteto desenha um edifício que se desenvolve em altura, dotando o atelier (no último piso) de um
duplo pé direito. Este espaço funciona como um cubo de
luz, abrindo por completo duas das suas faces para contemplar a vista.
Ao pensar a casa como “máquina de habitar”, Le Corbusier escolhe materiais e soluções construtivas que remetem para um ambiente fabril. São exemplo disto as claraboias em dente de serra que iluminam o estúdio e as
grandes janelas envidraçadas com caixilharia em ferro.
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DAVID RUIZ

Desenhos: Le Corbusier, Fotografia: BVG Arquitectura , Veredes
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VILLA TUGENDHAT

Ludwig Mies van de Rohe, Brno, República Checax, 1928-1930

Fotografia: MOMA

A Villa Tugendhat, foi o primeiro projeto moderno de Mies
Van Der Rohe, construído entre 1928 e 1930. A casa está
localizada em Brno atual República Checa. O projecto é
desenvolvido na lógica do pensamento moderno. A casa
desenvolve-se em três pisos, sendo que o primeiro é destinado aos serviços (maquinaria), o segundo às áreas sociais e o terceiro à área privada.
O acesso à casa é feito pela cota superior (a área privada) por ser o único que estabelece relação direta com a
rua. A entrada pelo piso privado, acaba por ser uma rotura
a nivel programático, se comparada com as habitações
daquela época. Ao entrarmos na casa, encontramos um
hall que nos direciona para a escada, e num percurso cenográfico descemos para a área social, salas totalmente
abertas, com os pilares soltos no espaço.
Os planos verticais e o mobiliário, são as únicas divisões
entre os espaços, e tornam mais evidente a ideia de planta livre. A sala é encerrada por uma cortina de vidro que
nos conecta visualmente com a paisagem, prolonga o interior e acentua a relação com o exterior. No piso privado,
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temos um terraço, que dispõe de vistas para a cidade
histórica. Este acentua ainda mais a relação interior e exterior. Este projeto, questiona a ideia da casa burguesa
(centralizada e hierarquizada), tira partido da topografia
do terreno e introduz um léxico moderno.
A nova forma de compor a arquitetura, é também resultado das circunstâncias da época (o novo homem, a máquina), que as mesmas descaraterizam a ideia da "casa
convencional" e trazem a linguagem de um novo pensamento que tomava conta da arte e não foi diferente na
arquitetura.

VLADIMIR ÑGALA

Desenhos: Ludwig Mies Van Der Rohe, Fotografia: MOMA
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CASA-ATELIER TALIESEN WEST
Frank Lloyd Wright, Scottsdale, Arizona, EUA

Fotografia: Brian Guido

Frank Lloyd Wright (1876-1959), foi um arquiteto criador da obra responda amplamente ao ambiente, ela tambem
do conceito de "arquitetura orgânica", que enfatizava a responde à coexistência de vários programas.
relação entre a arquitetura e seu ambiente.
Em 1937, Frank Lloyd Wright viajou com, a sua mulher
para Scottsdale, a fim de encontrar um terreno para construir uma casa para escapar do inverno rigoroso de Wisconsin. O arquiteto encontrou um lugar que mais tarde descreveria como "uma vista sobre os limites do horizonte".
Taliesin West, é escola e atelier.
O projeto procura integrar-se no meio ambiente por intermédio da sua materialidade que utiliza a pedra local
e a incorporação da cultura indígena local por meio de
símbolos, cores e texturas. No deserto do Arizona, Frank
Lloyd Wright destacou as formas nítidas, duras e limpas,
mas selvagens.
Sendo a relação com as montanhas que dita a orientação
da planta, posicionando o eixo principal que direciona as
vistas para o vale do deserto. As linhas das vigas de madeira são projetadas da mesma forma, como reflexo dos
perfis das montanhas no horizonte. Embora a geometria
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AIRTON AZEVEDO

Fotografia: Brian Guido; Desenho: Franklloydwright.org
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CASA FINN JUHL

Finn Juhl, Charlottenlund, Dinamarca, 1942

Fotografia: Tamar Hordum, Portal Marcred, 2017

A casa Finn Juhl está localizada em Kratvaenget 15/
Ordrup, foi projectada pelo arquiteto Finn Juhl e concluída
em 1942.
O projecto tem a forma de um “L”e foi dividido em dois volumes, unidos por um átrio. A casa é uma representação
do pensamento interdisciplinar do arquiteto, dos menores
aos maiores detalhes. A organização dos espaços, o mobiliário e os materiais são parte da coleção artística e artesanal do arquiteto.
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DELCIO CAIAIA

Fotografia: Tamar Hordum, Portal Marcred, 2017
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CASA KAUFMANN

Richard Neutra, Palm Springs, California, EUA, 1946-1947

Fotografia: Julius Schulman

A casa Kaufman locaizada em Palm Springs, Califórnia
(1946-47), foi uma encomenda do sr. Kaufman ao arquiteto Richard Neutra, para uma casa de verão no deserto.
Richard Neuta chamou a envolvente de "paisagem lunar".
A casa tem uma planta cruciforme, onde a sala é o núcleo
central.
A sul situa-se a entrada e a garagem. A norte os dois
quartos de hóspedes. A nascente o quarto principal e a
piscina. A poente os quartos dos funcionários e a cozinha.
Esta disposição da planta permite que haja luz e ventilação natural em todos os espaços, e ,sobretudo, contacto
direto com o exterior a partir de pátios.
O arquiteto afirmava que "a arquiteura deve ser um meio
de trazer de volta a harmonia entre a natureza e si mesmo".
A casa é predominantemente horizontal, construída em
pedra, betão, madeira, alumínio e vidro, onde a cobertura
parece flutuar sobre a paisagem.
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LENILDO MALENGA

Desenhos: Richard Neutra, Fotografia: Julius Schulman
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CASA PRIETO LOPEZ

Luis Barragan, Distrito Federal, Cidade do México, México, 1949-1951

Fotografia: COTAPAREDES Arquitectos, 2012

Assim que entramos somos recebidos por um pátio, onde
podemos sentir o silêncio que nos protege dos ruídos exteriores e fazer um exercício de introspeção.
Ao entrarmos na casa é importante referir que Barragan
utiliza a parede como se fosse um elemento que joga com
a luz e a cor, alterando a dimensão da parede, criando
algo escultural em vez de uma parede comum que apenas divide espaços. Com os grandes vãos, podemos perceber que foi importante criar um diálogo com a natureza,
convidando à contemplação.
O pé direito, nas áreas comuns, é de 5 metros e meio,
mas nas áreas mais privadas a escala é menor, o que cria
hierarquia entre os espaços. Não existem fontes de luz
natural nas coberturas, exceto na zona de serviço, sendo
que, durante a noite, predomina a escuridão. Isto foi muito
importante para o arquiteto, pois era o momento em que
refletia sobre o seu pensamento.
Há dois jardins, um público e outro privado, divididos por
um muro e ligados por um caminho que provoca a sensação de surpresa a quem o atravessa. O jardim é rico
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em nutrientes devido ao tipo de rocha presente no local,
a rocha vulcânica, que permite que qualquer espécie de
planta se desenvolva ali facilmente.
A arquitetura de Luís Barragan é um jogo de luz e sombras onde as cores se conectam com a escuridão. O
arquiteto cria um espaço mimético e desenha um ciclo
perfeito entre a natureza e um espaço inovador através
das paredes de extensão. O espaço foi projetado para a
interação humana em simbiose com o ambiente.

ANTÓNIO SABINO

Desenhos: Luis Barragan, Fotografia: COTAPAREDES Arquitectos, 2012
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CASA DE VIDRO

Lina Bo Bardi, S. Paulo, Brasil, 1951

Fotografia: Ana Harada

Lina Bo Bardi (Roma 1914 - São Paulo 1992) muda-se em 1940 para Milão, lá colabora com Gio Ponti. Em
1946 chega ao Brasil casada com o Pietro Maria Bardi,
colecionador de arte, que fundou e dirigiu (1947-1996)
o MASP. Naturaliza-se brasileira em 1951 e faz sua
primeira obra no país, a Casa de Vidro.
Implantada em um loteamento, hoje bairro do Morumbi
em São Paulo, a moradia do casal ocupa uma área de
7000m2 com o jardim todo concebido por Lina. A construção do edifício não é dissociada da construção da
paisagem, “a vegetação rasteira da época transformou-se em floresta particular”1.
A casa está no centro do lote, a parte de serviços (lavandaria, dormitórios e quarto de serviços) apoia-se
sobre as cotas mais altas, com uma construção de caráter vernacular, uma referência constante na obra da
arquiteta, como pontua Marcelo Ferraz “a grande contribuição da Lina é a introdução do olho antropológico
no fazer arquitetônico" 2 .
Tomando partido da pendente do terreno, um muro de
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contenção separa sala e quartos. Estes abrem-se para
um pátio que faz a ligação entre as zonas social e de
serviços que se dá pela cozinha, esta disposta na menor dimensão do retângulo que define o pátio.
A hierarquização dos espaços é evidente na caixa de
vidro da sala que se projeta sobre o terreno em declive.
A sala, sustentada por finos pilares metálicos dispostos
numa modulação, desenha um novo pátio, em conjunto
com a escada de acesso ao jardim, reforçando a centralidade do espaço e a integração com a paisagem.
Essa relação é uma constante na casa, quer pelos vãos
mais contidos na zona de serviços, ou nos pátios internos. É na relação das superfícies de vidro que revestem
as três fachadas principais que esse conceito ganha
força, e se define a ideia central projeto: a relação entre
interior e exterior e suas múltiplas possibilidades.
O uso dos conceitos de: planta e fachada livre, pilotis
e janelas horizontais para definir o volume principal da
casa, torna o diálogo direto com seus coevos, os arquitetos Philip Johnson (Glass House, 1947-1949) e

Mies van der Rohe (Farnsworth House, 1945-1951).
Lina Bo Bardi controla assim a relação dentro/for. A
casa que inicialmente se impunha na paisagem, em
função do crescimento do jardim, passa a estar completamente integrada nela. Os pilares que no início enalteciam o volume da caixa de vidro, hoje, são naturalmente lidos como árvores do jardim.
Uma casa pensada para o tempo. “Lina va fare un
caffè”3, frase que Pietro sempre entoava quando chegavam os amigos , como Gio Ponti, Calder, e Glauber
Rocha, marca o caráter pessoal e íntimo da Casa de
Vidro, o que traduz muito bem o espírito de um tempo
sem ser anacrônico, está em constante diálogo com a
arquitetura contemporânea.
1 Instituto Bardi Casa de Vidro. [Em Linha], Lisboa, 2020. [Consult. 02 Out. 2020] Disponível
em http://institutobardi.com.br/?page_id=11
2 FERAZ, Marcelo. LINA BO BARDI, 50min. Brasil, 1993 Direção: Aurélio Michiles.56’52’’
[Consult. 02 Out. 2020] Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=YBlK0-17VF0
3 CYPRIANO, Fabio. Folha De S.Paulo. . [Consult. 02 Out. 2020] Disponível em https://
www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2012/09/1149111-primeiro-projeto-paulistano-de-lina-bobardi-recebe-obras-de-arte.shtml

ALESSANDRO SARTORE

Desenhos: Lina Bo Bardi, Fotografia: Ana Harada
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CASA MILLER

Eero Saarinen & Kevin Roche, Columbus, Indiana, EUA, 1953-1957

Fotografia: Balthazar Korab

A casa Miller é um projeto do arquiteto Eero Saarinen.
Localiza-se em Columbus, Indiana, e foi realizada entre
1953 e 1957.
A casa foi encomendada por Irwin Miller e sua mulher em
1953. Expande uma tradição arquitetónica desenvolvida
por Ludwig Mies van Der Rohe, sintetizando a estética
modernista com um espaço aberto e fluído, de cobertura
plana, pedra e vidro.
A intenção inicial do projeto foi criar uma casa que durante todo ano pudesse acolher hóspedes e também servir
como um bom ambiente para criar os filhos. O arquiteto utilizou um esquema estrutural, suportado por colunas
de aço cruciforme. A planta é retangular, dividida em 9
módulos. O arquiteto criou um método que eliminasse a
sensação de separação entre interior e exterior por meio
de grandes painéis de vidro. Para além das engenharias,
o projeto foi feito em colaboração com uma equipa de designers e arquitetos paisagistas.
O designer Alexander Girard cria uma experiência íntima,
colorida, especialmente na área desnivelada da sala de
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estar, tornando assim a área de jantar o centro da casa.
O paisagista Dan Kiley expande a geometria da casa
para o jardim, criando uma forma sólida para fixar o jardim como um elemento de serenidade arquitetónica.

RUI MESLO

Desenhos: Eero Saarinen & Kevin Roche, Fotografia: Balthazar Korab
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CASA SKY

Kionori Kikutake, Tóquio, Japão, 1958

Fotografia: IKawashima Architecture Photograph Office

A Sky house, foi projetada pelo arquiteto japonês Kiyonori são a cidade flutuante no mar (draft Unabara), a cidade
torre Kionori Kikutake, a cidade muro, a cidade agrícola e
Kikutake, em 1958, Tóquio, Japão.
A casa está suspensa do terreno e suportada por quatro a Cidade Helix de Kisho Kurokawa.
pilares de betão. Acolhe um grande espaço central com
uma cozinha e uma casa de banho, que é cercado pela
varanda e a circulação. A célula, suspensa na laje, era o
quarto do filho.
Movimento Metabolista é um movimento arquitetônico
contemporâneo, formado por um grupo de arquitetos japoneses e projetistas unidos sob o nome de os Metabolistas. Foi fundada em 1959. Eles tinham uma ideia da
cidade do futuro habitado por uma sociedade de massas,
caracterizada pela grande escala, estruturas flexíveis
e extensíveis com um crescimento similar ao orgânico.
Eles foram influenciados pelas ideias e desenhos do
Archigram. Na sua opinião, as leis tradicionais de forma e
função na arquitetura eram obsoletas. Acreditavam numa
profunda influência do espaço e funcionalidade na sociedade e cultura do futuro.
Alguns dos projetos mais conhecidos desse movimento
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ADELINO BUNDI

Desenhos: Kionori Kikutake, Fotografia: Iwan Baan
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CASA HOOPER II

Marcel Breuer e Herbert Beckhard, Bare Hills, Baltimore County, EUA, 1959

Fotografia: Zubin Shroff

The Hooper House II, located in Baltimore County, viewing lake Roland, is a vacation home, created by Bauhaus
architect Marcel Breuer for Edith Ferry Hooper in 1959.
The one floor patio house is a perfect example for the classic Marcel Breuer binuclear houses, like for example the
Geller House I. The patio in the centre of the house divides
it into two separated parts, the living area including the
kitchen dining area and living room and the private area
with six bedrooms and a small living space. Entering the
house through the front door, into the hallway, you have an
insight through the courtyard into the garden, enabled by
an opening in the wall, which is separating the patio from
the garden.
The two nuclei are also designed in two very different
ways. The living area is a very open and fluid space, facing
the patio and the garden, bringing light into the house and
connecting with the nature, while the private sleeping area
has no connection to the courtyard, is aligned only to the
garden and is strictly divided into different rooms.
But the patio, which is completely surrounded by walls, is
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not only separating the house in two nuclei, it also connects the two parts of the house with each other and enables a fluent transition from the nature into the house. To
continue the transition and the atmosphere of the courtyard, Breuer chose the materials wisely and used mainly
wood and stone for the walls.
The house is build in a very self contained way, aligned
mostly towards the patio and garden.

SARAH MALINOWSKI

Fotografia e Desenho: Zubin Shroff
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CASA ALBERT FREY II

Albert Frey, Palm Springs, California, EUA, 1964

Fotografia: Inhabitat

Casa Albert Frey II, tal como o nome indica, é a segunda
casa do arquiteto Albert Frey, projetada para si próprio em
Palm Springs. Ao contrário da primeira casa, que se encontra numa zona inferior das montanhas, a casa Albert
Frey II encontra-se no topo das mesmas para apreciação
da vista do deserto.
A procura do terreno demorou cinco anos e durante um
ano foi estudado o movimento da luz solar no lote.
Os materiais usados para a construção da casa foram o
betão, para a base, e alumínio e aço, para a estrutura.
O interior da casa está dividido em duas zonas separadas por degraus. Na cota superior encontra-se a área de
jantar/trabalho. Na cota inferior localizam-se o quarto, a
cozinha e a sala de estar.
No seu interior, é também visível um afloramento rochoso
pré-existente que incorpora a natureza na casa e produz
uma separação entre o quarto e os outros compartimentos da casa.
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CÁTIA ALVES

Desenhos: Albert Frey, Fotografia: Paul Savidge/ Inhabitat
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CASA STAHL | CASE STUDY HOUSE Nº 22
Pierre Koenig, Los Angeles, EUA, 1960

Fotografia: Julius Shulman

A Casa Stahl foi construída em 1960, na colina de
Hollywood Hills, em Los Angeles, Califórnia. Projetada
pelo arquiteto Pierre Koenig, fez parte do programa Case
Study Houses criado por John Enteza, editor da revista
Arts & Architecture, com o objetivo de projetar e construir
uma série de casas modelo de baixo custo, que apresentassem um novo conceito de relação entre o design e a
vida moderna, durante os anos do pós-guerra nos Estados Unidos.
A estrutura construtiva em aço confere a esta casa uma
sensação de leveza. Organizada num plano em forma de
L em volta de uma piscina, os setores social e íntimo são
separados em duas alas, com as instalações sanitárias no
cruzamento. Foi aplicado o conceito de desmaterialização
das paredes de forma a que todos os ambientes estivessem conectados e integrados à parte externa da casa por
meio de grandes paredes e portas de vidro, que além de
unificar o interior com o exterior, dão à casa uma ampla
visão sobre Los Angeles. Para contrastar, o alçado da rua
é completamente fechado, dando privacidade à casa.
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A lareira, estando situada no centro da àrea social da
casa, separa a sala de estar da sala de jantar. A cobertura destaca a horizontalidade da casa, criando a sensação
de uma superfície flutuante sobre o horizonte.
A fotografia de Julius Shuman, tirada em 1960, mostra
duas mulheres suspensas delicadamente numa caixa em
vidro com as luzes da cidade em baixo. A imagem tornou
a casa uma referência, sendo uma representação do movimento da arquitetura moderna do século XX.

INÊS RAMOS

Desenhos: Pierre Koenig, Fotografia: Julius Shulman
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CASA ABRIGO

Eduardo Anahory, Arrábida, Portugal, 1960 (demolida)

Fotografia: ulhtpa1.blogspot.pt

A casa Aiola foi construída entre 1959 e 1960, transformando-se num refúgio de verão para o arquiteto. A localização paradisíaca levantava no entanto alguns problemas, nomeadamente pelo facto ser construída em cima
de uma falésia.
A construção da casa durou 90 dias, tendo sido os materiais levados de barco para o local.
A sua arquitetura era simples no desenho, limpa de
elementos decorativos e profundamente sintonizada com
a natureza, com o recorrente recurso a madeiras nas
paredes e vime nos tetos.
A impossibilidade de se fazerem trabalhos em alvenaria,
por imposições regulamentares da construção na zona,
obriga o arquiteto a recorrer a sistemas estruturais alternativos. A casa é projetada através de uma técnica de
pré-fabricação. A madeira assume uma função estrutural
e expressiva.
Eduardo Anahory procurou explorar temas, sobre utilização de materiais, custos e métodos de construção.
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ALICE SOUZA

Fotografia e Desenho: ulhtpa1.blogspot.pt
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CASA TRAVERTINO

Gordon Bunshaft, Nova Iorque, EUA, 1961-1963

Fotografia: Ezra Stoller

A casa Travertine foi desenhada pelo arquiteto Gordon
Bunshaft na década de 60, e está localizada em Georgica
Pond em East Hamptons. A casa foi desenhada para o
arquiteto e sua mulher Nina, com o objetivo de ser uma
galeria para a sua colecção de arte.
A casa, com 241m², ocupa o centro do terreno. Esse posicionamento permitiu uma relação direta com as vistas
existentes e com a orientação solar. A casa pode ser descrita como sendo um prisma de base retangular, no qual
as duas longas paredes sustentam a cobertura, formada
por 19 placas de betão pré-fabricado em formato "T". Esta
configuração gerou várias possibilidades de projeto, visto
que o espaço pode ser totalmente livre.
As paredes internas brancas, os pavimentos internos e
externos em travertino, dotam o espaço de uma sobriedade que não permitia que as diversas obras de arte entrassem em conflito. Outro aspecto que fez com que a harmonia espacial fosse alcançada foi a ausência de portas
em quase todos os ambientes.
A interação física e visual entre o interior e o exterior per-

62

mitiu que todas as partes da casa tivessem uma ligação
forte com a paisagem.
Um elemento de destaque visual da casa são os vãos
entre vigas superiores que permitem entrada de luz para
o interior da casa.

RUI MESLO

Desenhos: Gordon Bunshaft, Fotografia: Ezra Stoller
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CASA ESHERICK

Louis Kahn, Filadélfia, EUA, 1961

Fotografia: Art Station

Projetada pelo arquiteto Louis Kahn, a Casa Margaret por uma escada que termina num mezanino através do
Esherick foi construída entre 1959 e 1961 em Filadelfia, qual é possível ver a sala de estar e fazer a ligação ao
nos Estados Unidos. Foi desenhada para Margaret Eshe- quarto.
rick, sobrinha do escultor Wharton Esherick.
Os materiais usados para a construção da casa são o
betão (visível em todas as fachadas), madeira Teca e Keruing (utilizada nas caixilharias e também na decoração
de todo o seu interior) e vidro.
A escolha destes materiais, bem como a forma como são
utilizados, torna possível o aproveitamento da luz natural
em todo o seu interior.
A fachada norte é virada para a rua e a fachada sul cria
uma ligação ampla com o jardim através de grandes vãos
que preenchem a sua fachada na totalidade.
O seu interior está divido em dois pisos. No piso térreo
encontram-se as áreas comuns, a sala de estar caracterizada por uma enorme estante e lareira, sala de jantar,
cozinha e lavandaria.
No piso superior encontra-se o único quarto da casa e as
suas áreas privada. A ligação entre os dois pisos é feita
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CÁTIA ALVES

Desenhos: Louis Kahn, Fotografia: Heidi's Bridge/ Inhabitat
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CASA EM ANAVYSSOS

Aris Konstantinidis, Attica, Grécia, 1962

Fotografia: Dimitri Philippidiss

The weekend house in Anavyssos, designed by Aris
Konstantinidis, a greek architect, built for the military
K. Papapanayotou in 1962, is considered an important
example of post-war modernism and timeless greek architecture at the same time.
The one floor house is located at the coastline in Anavyssos and is a combination of a building, that meets
the basic inhabitants needs and a L-shaped semi-open
space surrounding the inner space. The structure of the
building, arose from a rigid grid pattern, 2x5m for the inner and 2x3m for the outer space, and the surroundings
of the house and the regional climate conditions.
The Inner space, has a very simple and functional structure and consists of a living and dining room, a kitchen
and a bathroom which can only be entered through the
bedroom.
The importance of the semi - open space in this building is shown by comparison of the number of square
meters. The inner and semi - open space have more or
less the same size. Adding to that, the entrance into the
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inner space of the house is located in the semi - open
space of the building, which makes the entrance invisible from the street view of the house. A very
dors and in the Houses Jaoul (1952-53) the combination of a single room and the coexistence of corridors,
can be discovered.
important value for Konstantinidis was to build also in a
eco friendly way, therefore the semi - open space also
functions as a „shadow - zone“ in between the in and
outside, to keep the temperature inside the building
steady.
The semi - open space enables a fluid border between
the inner and outer space of the building and connects
the inside with the landscape. The connection to the
surrounding of the building, has always been a very important theme in Konstantinidis works, which is shown
by his considered selection of the way of building the
house and the materials. The usage of stone in this
house shows again Konstantinidis functional way of
building, where he describes houses as “containers of

life", in which a free life should be able to unfold in harmony with nature“.
Konstantinidis combines in this holiday home, modernism concepts with the ancient greek traditions and picks
up ideas from architects like Mies van der Rohe and his
composition of space and rhythms. The house also has
a few similarities with some of Le Corbusier buildings. In
the Villa Hendel (1935) by Le Corbusier the stonework
walls can be found and the corridors and in the Houses
Jaoul (1952-53) the combination of a single room and
the coexistence of corridors, can be discovered.

SARAH MALINOWSKI

Fotografia e Desenho: Aris Konstantinidis, Marina Lathouri + 1. ohne Quelle
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CASA EM BRANCO

Kazuo Shinohara, Suginami Ward, Tóquio, Japão, 1964-66

Fotografia: Murai Osamu

O conceito da Casa em Branco surge em função de três
pontos estudados e considerados fundamentais pelo
arquiteto Kazuo Shinohara, relativamente à habitação
tradicional Japonesa: l - O plano Frontal, ll - divisão, lllconecção.
l - Ao entrar na casa, o espaço é marcado por um plano
de fundo branco que divide o piso térreo em sala de estar
e quarto.
ll - O arquiteto considerou que um espaço japonês é gerado por linhas divisórias que estabelecem limites entre
compartimentos.
lll- Na casa em branco, os espaços são conectados por
planos deslizantes, que permitem a transição de um espaço para o outro, sem a necessidade de haver corredores, cuja função é exclusivamente permitir a ligação
entre cómodos.
O Pilar "Tronco de cedro" situado na sala de estar é um
dos elementos mais simbólicos do interior, e, juntamente
com a porta e a janela sobre o plano frontal branco, compõe uma paisagem abstrata.
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LENILDO MALENGA

Desenhos: Kazuo Shinohara, Fotografia: Murai Osamu
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CASA ALVES COSTA

Álvaro Siza Vieira, Moledo, Portugal, 1964-1968

Fotografia: olhararquitectura.blogspot.com

A casa Alves Costa localiza-se em Moledo do Minho e foi
construída em 1968, ao longo de 4 anos, projetada por
Álvaro Siza. Esta casa foi desenhada para ser utilizada
aos fins de semana e férias.
A planta em "L" segue a topografia local. Sem recorrer
a mudanças significativas no terreno, a casa situa-se na
cota inferior, delimitando um espaço exterior que funciona
como um prolongamento da casa. É, portanto, uma casa
voltada para o jardim.
A casa possui caminhos labirínticos e tem um pátio interior que permite criar um espaço diferente do exterior,
estando a casa voltada para poente. Todos os quartos da
casa são voltados ao pinhal, o que torna a casa agradável
e fresca no verão.
Surge, assim, uma interioridade e um ambiente mais recolhido e acolhedor. A casa reflete o tema do pátio como um
espaço exterior de sociabilidade, calmo e tranquilo. Além
disso, um pequeno muro a poente dos quartos, que surge
do prolongamento da parede, cria mais um espaço exterior e central que une os espaços da casa.
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ANTÓNIO SABINO

Desenhos: Álvaro Siza Vieira, Fotografia: OfHouses Collection of Old Forgotten Houses
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CASA GALLO

Manuel Tainha, São Pedro de Moel, Portugal, 1971-75

Fotografia: António Tainha, Manuel Tainha Coleção de Arquitetos Portugueses

A Casa Gallo localiza-se em São Pedro de Moel, Portugal, da Casa Gallo e das relações que os espaços interiores
e foi projetada em 1971-75 pelo Arquiteto Manuel Tainha. estabelecem entre si e com o exterior.
A residência está implantada numa região de topografia
acidentada, contudo esta local é uma excecional por se
encontrar numa encosta marcada por pequenas praias,
entre recantos esculpidos nos rochedos.
A Casa Gallo apresenta-se com o alçado virado para a
rua, praticamente não comunicando com a mesma, passando despercebida aos olhares menos atentos.
Os espaços interior distribuem-se por diferentes cotas.
Em primeiro lugar a ala social, onde a protagonista é a
sala de estar organizada em dois níveis. Esta estabelece
a ligação com pátio, permitindo a observação da ampla
paisagem, sobre a vila e o mar. A sul localizam-se as zonas privadas.
A circulação é desenhada apartir do claustro envidraçado
que emoldura o pátio, transformando-o no ponto central
da casa.
Apartir cobertura, pensada como terraço, é possível contemplar toda a paisagem sem obstáculos à vista. É este
o local que permite o entendimento completo do desenho
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RICARDO RAMALHO

Fotografia: António Tainha, Manuel Tainha Coleção de Arquitetos Portugueses
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CASA GERBER

Paulo Mendes da Rocha, Angra dos Reis, Brasil, 1973-1974

Fotografia: Leonardo Finotti

A Casa Gerber foi construída em Itapirapuã, a cerca de
30 quilómetros de Angra dos Reis. Desenhada pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha para residência do seu
engenheiro Ignácio Gerber, a casa procura uma relação
estreita com a natureza.
A construção em betão armado é definida por uma grande
laje quadrada assente em quatro pilares cilíndricos, que
por sua vez pousam sobre a rocha pré-existente.
O acesso à casa faz-se por um estreito caminho, que leva
ao amplo espaço de sala. O espaço interior mantem-se
despido, com poucos artifícios, abrindo-se à paisagem.
Além disto, pequenos volumenes recebem os espaços
servidores.
Para completar esta relação tão próxima com a natureza,
a laje é permanentemente alagada, como solução térmica, que ao mesmo tempo permite um mimetismo perfeito
com a paisagem.
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DAVID RUIZ

Desenhos: Paulo Mendes de Rocha, Fotografia: Leonardo Finotti

75

CASA MARTIRANI

João Batista Vilanova Artigas, São Paulo, Brasil, 1974

Fotografia: Instituto Lina Bo. e P. M. Bardi

A casa Martirani foi projetada por João Vilanova Artigas,
em 1969, e construída em 1974, em São Paulo, Brasil,
para o casal Martirani e os seus sete filhos.
A casa é voltada para o interior pois, apesar das grandes
paredes de vidro, uma carapaça de betão cobre quase
todo o edifício, apenas permitindo que a luz entre em algumas aberturas.
O programa foi organizado através de diferentes pisos articulados a meio nível e conectados através de rampas.
Existe também uma circulação vertical mais direta, uma
escada em betão externa protegida pela cobertura da
casa. Esta circulação é usada pelos empregados, havendo então dois percursos, o social e o funcional.
A casa é dividida em três pisos. No piso inferior, a garagem, a área de serviço e o armazém. No piso térreo
encontra-se a entrada principal, a sala de jantar e um pé
direito duplo que abre para a sala, unificando visualmente o espaço. No piso intermédio com acesso através da
rampa encontra-se o estúdio/biblioteca. No segundo piso
localizam-se os quatro quartos e uma suíte, um vestiário
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e três casas de banho de uso comum.
O projeto assemelha-se a um edifício público, com o objetivo de dissolver a tradicional diferença entre as tipologias doméstica e urbana, isto é, entre a casa e a cidade.

INÊS RAMOS

Fotografia e Desenhos: Instituto Lina Bo. e P. M. Bardi
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CASA KOSHINO

Tadao Ando, Ashiya-shi, Japão, 1984

Fotografia: Departamento de Fotografia de Shinkensha

Projetado para a designer de moda Hiroko Koshino, esta Ando procurou nesta casa conciliar o modernismo intercasa (1979-81) está localizada no Japão, em Ashiya, uma nacional com a leveza, a simplicidade e o tratamento da
pequena cidade entre Osaka e Kobe.
luz da tradição arquitetónica japonesa.
Recolhida numa encosta, a casa é composta por dois volumes separados por uma grande escadaria que leva a
um espaço-entre, sendo a conexão feita por um corredor
subterrâneo.
O volume mais curto tem dois pisos, o inferior, onde se
encontra a cozinha e a sala de estar de pé-direito duplo,
e o superior, por onde é feito o acesso principal, e onde
se encontra a casa de banho, a suite principal e o escritório. O outro volume acomoda sete quartos, um vestiário e
uma casa de banho.
O atelier foi acrescentado posteriormente (1983-84), tendo uma forma semicircular.
Os principais elementos desta residência são parcialmente subterrâneos. A sala de estar e o estúdio têm aberturas
ao longo do contorno da cobertura, de modo a, conforme
o dia vai passando, deixar a luz criar ricas texturas nas paredes de betão, um claro-escuro em constante mudança.
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JOÃO FILIPE

Desenhos: Tadao Ando, Fotografia: Tadao Ando; Kazunori Fujimoto
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CASA ECO

Sverre Fehn, Norrköping, Suécia, 1991-1992

Fotografia: Earth Architecture

A casa Eco está localizada em Norrkoping, Suécia.
O projecto foi desenvolvido em 1991-1992, pelo arquitecto Sverre Fehn e um grupo de estudantes noruegueses.
A obra é o protótipo para uma casa de férias, projectada
para um conjunto habitacional. Inscreve-se num plano
urbanístico que prevê a construção de 300 residências
de férias com 10 tipologias diferentes, variando entre 50
e 150 m2, afastadas umas das outras por uma distância
de 5 metros. Conta também com uma marina para 200
barcos, um clube de golfe, um hotel, lojas, galeria de arte
e cafés.
A casa caracteriza-se por um pátio que serve de articulação para todo o volume, dividindo o espaço social do
espaço privado.
Na sua constituição, a casa conta com uma sala que estabelece uma relação visual com a cozinha, um quarto
com exterior, arrumos e instalações sanitárias.
A iluminação da casa é controlada por persianas de madeira.
A cobertura é abobadada, em madeira, tendo as paredes
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sido feitas com blocos de palha misturados com argila
extraída do local, com um acabamento simples em cal
colorida.
A construção durou oito semanas, e foi feita pelo próprio
arquitecto e seus estudantes.

ISABEL BENTO

Desenhos: Sverre Fehn, Fotografia: Arkitekter N
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CASA VACCHINI COSTA

Livio Vacchini, Ticino, Suíça, 1991-1992

Fotografia: studiovacchini.ch

A casa Vacchini Costa foi construída entre 1991 e 1992,
e está localizada no Ticino, Suíça. A casa estabelece um
diálogo direto com o contexto geográfico, olhando a paisagem.
É um projeto que maximiza o sistema estrutural: três paredes de betão de 25 cm. A cobertura é uma viga de betão
com 50 cm de espessura, é sustentada por 3 + 3 pilares,
colocados nas duas extremidades do retângulo base, de
forma a libertar os lados.
O alçado norte, por onde se faz o acesso ao interior, não
possui vãos além da porta. Uma pequena cobertura e
uma plataforma de betão revelam a entrada.
A fachada voltada a sul é aberta em toda a altura, sem
colunas, paredes de cortina ou parapeitos, além dos três
pilares estruturais.
A casa é um único espaço dividido em dois por um módulo
central,que alberga os serviços e a cozinha. Ao redor, encontra-se, a nascente, a área de jantar, e a poente a sala
de estar e a área de dormir.
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ALICE SOUZA

Desenhos: Livio Vacchini, Fotografia: studiovacchini.ch

83

CASA PEQUENA

K. Sejima/ SANAA, Tóquio, Japão, 1999-2000

Fotografia: El Croquis

Kazuyo Sejima, Japão 1956, inicia sua trajetória profissional com o arquiteto Toyo Ito entre 1981 e 1987,
ano em que abre seu próprio atelier, Kazuyo Sejima &
Associates. Em 1995 funda, com Ryue Nishizawa, seu
colaborador, o atelier SANAA. Juntos recebem o Pritzker em 2010.
O trabalho coletivo não impede que ambos desenvolvam suas trajetórias individuais em paralelo, encontrando-se para desenvolver projetos de maior porte e
participações em concursos. Esta filosofia de trabalho
coletiva e individual, reflete-se na arquitetura de Sejima.
Eve Blau refere-se a esta aparente dualidade - “O objetivo é a promoção da liberdade. Na prática, isso constitui
uma concepção de design, em que a solução particular
é sempre concebida como uma entre uma infinidade de
opções viáveis, e onde cada condição parece conter
seu oposto: transparência de opacidade, abertura de
fechamento, independência de conexão…”1 – este pensamento é reconhecível na Casa Pequena.
Implantada num terreno de 60 m2, na adensada Tóquio, a Casa Pequena, é uma casa torre, marcada por
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uma escada helicoidal central. A escada é o único espaço de circulação, não há corredores ou outras formas
de distribuição. Os ambientes são dispostos em quatro piso segundo o programa. Ou seja, cada piso para
uma função que determina as dimensões dos mesmos.
Essa relação é quebrada pela não definição clara dos
ambientes, definem sua função pelo uso. A hierarquia
tradicional, tendo em vista a divisão e sobreposição do
programa por pisos, é repensada pela arquiteta que
propõem uma nova hierarquia, até mesmo uma possível não hierarquia. Uma pele reveste as fachadas,
por vezes translucida (vidro) e por vezes opaca (chapa
metálica), atendendo as necessidades específicas do
projeto. A linearidade das fachadas é interrompida por
angulações que acompanham o desenho interno das
lajes, ao mesmo tempo que se relacionam com a envolvente e atendem à legislação urbanística de Tóquio,
projetando- se e retraindo-se. A pele é sustentada por
uma delicada estrutura metálica que dita um ritmo para
as fachadas, suavizando de certa forma o movimento
abrupto das empenas.

Estas operações, aparentemente complexas, proporcionam uma qualidade do espaço de grande permeabilidade visual, dissolvendo a fronteira do público e do
privado, um tema recorrente na obra de Sejima. O espaço não determina a arquitetura por si só, ou como
Yuko Hasegawa define: “uma maneira única de se relacionar com suas criações: eles simplesmente querem
colocar sua arquitetura e observar o que vai acontecer,
em vez de prever e planejar o efeito que isso terá no
ambiente circundante ... A arquitetura o design se revela no tempo e ganha sua 'integralidade' na relação com
as pessoas que usam o edifício ”2. A Casa Pequena
de Sejima opera nestas dualidades, e entrega novas
vivências não impostas ou determinadas, mas sutilmente negociadas entre programa, entorno, usuário e
materialidade.

1 BLAU, Eva. Kazuyo Sejima and Ryue Nishizawa 2010 Laureates Essay Inventing New
Hierarchies. The Pritzker Architecture Prize. [Em Linha], Lisboa, 2020. [Consult. 11 Out.
2020] Disponível em https://www.pritzkerprize.com/sites/default/files/file_fields/field_files_
inline/2010_essay_0.pdf

ALESSANDRO SARTORE

Desenhos: K. Sejima/ SANAA, Fotografia: El Croquis
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CASA EM ALENQUER

Aires Mateus, Portugal, 1999-2001

Fotografia: Daniel Magalhao e Jorge P. Silva

Casa em Alenquer foi projetada pelos irmãos Aires Mateus entre 1999 e 2001. Está localizada em Alenquer,
distrito de Lisboa, Portugal. Esta casa é um dos primeiros ensaios das ideias que vão guiar o pensamento dos
arquitetos (Aires Mateus) ao longo das suas trajetórias.
Os princípios fundamentais da arquitetura, forma, luz e
espaço, estão aqui presentes.
“Com uma composição centrada na definição de superfícies e volumes autónomos que prefiguram o desejo da
abstração.” A casa é desenhada no inetrior de uma ruínas
caracterizada por um muro, que forma dois espaços. Num
lado, o espaço do tanque, que é desenhado no limite do
muro. No outro, o espaço da casa, que é desenhada dentro de uma geometria livre (descolada da do muro).
A casa, uma peça arquitetónica pura e com uma geometria rigorosa, cria tensão no confronto das duas geometrias (muro e casa). A relação entre elas proporciona a
ideia de limite entre interior e exterior como algo que adquire autonomia e se torna, frequentemente, motivo de
composição, ideias que veremos desenvolvidas na maior
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parte de suas obras posteriores.
A ruína é desmaterializada, e o muro pintado totalmente
de branco, tornando-se abstrato através da unidade dos
materiais. O muro, que é o elemento de maior peso, e a
casa fundem-se e tornam-se um só.
A ideia de ruína desaparece, e atribui-se uma nova linguagem que é interpretada pelos arquitetos como algo
que adquire autonomia e se torna motivo de composição.
Os cheios e vazios, a forma, espaço e a luz, são temas
relevantes nesta obra, e que continuam a ser abordados
pelos arquitetos nas suas obras.
O espaço domestico é constituído por dois pisos, o primeiro destinado à área social (sala, cozinha), e o superior
as áreas privadas (quartos). A casa é um abrigo com áreas mínimas, e propõe uma nova forma de viver, que está
diretamente ligado à forma, à luz, e à tensão que estas
combinações criam no próprio espaço.

VLADIMIR ÑGALA

Desenhos: Aires Mateus, Fotografia: Daniel Magalhao e Jorge P. Silva
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DIRTY HOUSE

David Adjaye, Londres, Reino Unido. 2001-2002

Fotografia: Simon Kennedy

O edifício, é um armazém de 1930 que foi transformado
em residência. As janelas originais do piso térreo, parecem estar seladas, mas na verdade são vidros espelhados que garantem a privacidade do espaço e iluminam o
interior.
Neste mesmo piso, o arquiteto removeu os pilares internos, e criou um espaço com duplo pé-direito.
No piso superior, o espaço de estar ocupa uma posição
central que é cercado em três lados pelo quarto principal e
a varanda.
As viagens do arquiteto em criança permitiram que desenvolvesse um alto grau de sensibilidade cultural, estando
exposto a uma variedade de estilos arquitetônicos, que
ele citou como influências em sua abordagem do desenho. O facto de o irmão mais novo precisar do uso de uma
cadeira de rodas também influenciou, pois fez com que
Adjaye refletisse sobre o que chamou de “responsabilidade social” da arquitetura.
Elektra House e Dirty House (2000 e 2002, respectivamente, ambos em Londres) são dois dos exemplos mais
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conhecidos de residências particulares que projetou.
Tinham exteriores escuros, eram rígidos e modernistas
e forneciam o ambiente perfeito para os artistas que os
habitavam. Suas lojas de ideias eram espaços claros e
arejados que eram infundidos com uma sensação de vibração e foram projetados para atrair a comunidade.

ADELINO BUNDI

Desenhos: David Adjaye; Fotografia: Simon Kennedy
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CASA NUM BOSQUE DE AMEIXOEIRAS
Kazuyo Segima, Tóquio, Japão, 2003

Fotografia: Greallegretti

A Casa num Bosque de Ameixoeiras é um edifício de três
pisos, localizado em Tóqui, Japão. É um excelente exemplo do trabalho residencial de Kazuyo Sejima. Conhecida
por seu uso elegante de formas simples e materiais industriais como aço e vidro, atinge o máximo impacto ao gerar
espaços inesperados que fogem do foco característico da
arquitetura moderna na funcionalidade.
Esta casa oferece uma gama de espaços que podem ser
adaptados às mudanças nas rotinas diárias.
Repensando noções tradicionais de privacidade, o edifício inclui paredes internas pontuadas por aberturas de
vários tamanhos e compostas por placas de aço pré-fabricadas extremamente finas. Isso aumenta a sensação de
conectividade dentro de casa, pois as aberturas permitem
que as atividades que ocorrem num espaço, sejam vistas
e ouvidas de outro.
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AIRTON AZEVEDO

Fotografia: Greallegretti
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CASA ZUMTHOR

Peter Zumthor, Haldenstein, Suíça, 2005

Fotografia: Walter Mair

A casa Zumthor é um refúgio a tempo inteiro, tanto para
habitar como para trabalhar. Construída na pequena aldeia de Haldenstein, na Suíça, a casa é lugar entre o humano e natureza, dando aos seus donos uma experiência
única do tempo e da presença.
A sua planta em U chama a natureza a habitar o seu
centro, sendo o pátio responsável pela transição entre
as duas alas – privada e pública – que se abrem através
de grandes vidros ao jardim. O corpo sul alberga a ampla zona de trabalho do atelier Zumthor, e a norte localizam-se a sala-estúdio privada do arquiteto, a cozinha, a
sala de estar e, no piso superior, os quartos.
Peter Zumthor cria ambientes com características únicas,
onde os espaços não são mais do que o vazio que surge
entre pequenos blocos que adquirem funções específicas.
São exemplo disso a biblioteca, zonas de arrumação, escadas e instalações sanitárias. Esta atitude resulta numa
sequência espacial que dialoga com o corpo humano, a
sua escala e os seus sentidos.
O forte ambiente criado pelo betão aparente é completado
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por materiais mais macios, como a madeira, o tecido e o
couro, e pelo mobiliário artesanal, feito à medida, que desafia a crueza do maciço e permite que a vida complete a
casa, confortável e livremente.

MARIA AREZ LOPES

Desenhos: baseados nos desenhos originais do atelier Peter Zumthor, Fotografia: Laura Padgett, em Thinking Architecture, Peter Zumthor; e Walter Mair
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VILLA ALÉM

Valerio Olgiati, Santiago do Cacém, Portugal, 2009-2014

Fotografia: Archive Olgiati

A Villa Além, projectada pelo arquitecto Suíço Valerio Olgiati em 2009-2014, está localizada no Alentejo, Portugal.
O edifício é um recinto definido por muros, que o fecham
e se abrem para o céu.
A casa é constituída por um pátio interior com três vãos,
uma piscina revestida em mármore e um jardim intra-muros, devido o clima seco e empoeirado no Verão.
O edifício assemelha-se a um templo devido à sua materialidade (betão in-situ avermelhado), e à dimensão dos
muros, com 5,5 metros de altura.
A coloração do betão relaciona-se com a envolvente, onde
a terra com o sol ganha uma cor avermelhada, o que torna
a casa “invisível” na paisagem.
As abas que provocam uma sensação de abertura em
relação ao céu, servem para proteção solar.
O acesso faz-se por uma porta de correr de vidro e antes
por uma porta conectada ao pátio. O corredor curvo pouco iluminado, que faz a conexão entre os quartos é uma
particularidade da casa, bem como os pátios dos quartos,
que possuem entradas de luz elípticas.
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ISABEL BENTO

Desenhos: Valerio Olgiati, Fotografia: Archive Olgiati

95

CASA ANTIVILLA

Arno Brandlhuber, Potsdam, Alemanha, 2014

Fotografia: Erica Overmeer

A Antivilla está localizada em Potsdam, foi projetada pelo
arquiteto Arno Brandlhuber e concluída em 2014.
O projeto consiste na reabilitação de uma antiga fábrica
têxtil "Ernst Luck" durante a antiga República Democrática
Alemã. A mesma questiona a relação entre os regulamentos e normas construtivas, reutilização energética e a vida
de adaptação.
O arquiteto e os engenheiros Pichler desenvolveram um
novo edifício que seria uma residência combinada com
um atelier. Foram eliminadas todas paredes não portantes gerando um espaço aberto. No centro da casa localizam-se a escada, instalação sanitária, cozinha, chaminé
e uma sauna.
O espaço pode ser dividido por cortinas transparentes de
PVC de acordo com as necessidades climáticas. O telhado de duas águas de chapa ondulada de amianto foi removido e substituído por uma laje de betão, o que permitiu
estruturalmente grandes aberturas nas paredes.
As aberturas de 5 metros, grandes janelas na fachada
norte e sul, são resultado de um trabalho coletivo para
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que houvesse uma vista panorâmica sobre o lago e as
proximidades.
Ao invés de demolir a estrutura já existente e para economizar custos, as paredes foram cobertas com betão.

LINDA INÊS

Desenhos: Arno Brandlhuber, Fotografia: Erica Overmeer
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QUINTA DA TÍLIA

Pedro Maurício Borges, Ponta Delgada, S. Miguel, Açores, 2015

Fotografia: FG +SG architecture photograpy

A casa implanta-se no lugar onde outrora houve uma
pequena construção, numa propriedade que se enquadra
nas grandes quintas de laranja da ilha de São Miguel,
Açores. Desenhada pelo arquiteto Pedro Maurício Borges
como casa de férias para uma pequena família, a forma
da casa nasce do desejo de abraçar a enorme tília centenária que dá nome à quinta.
A planta linear desdobra-se em duas direções, separando
a casa da zona de arrecadação, pelo telheiro que abriga
os carros, servindo de pórtico de entrada. O edifício apresenta-se paralelo a um muro de pedra existente, e volta a
quebrar-se em direção a sul para melhor agarrar a sombra da grande árvore.
Juntando as áreas privadas nos seus extremos, o centro
da casa é tomado por um espaço aberto que alberga as
funções comuns. Esta sala abre-se a norte, à vista sobre
a costa norte da ilha e o mar, e na fachada oposta, o arquiteto desenha uma pequena sala de inverno com caixilharias de madeira que sai da forma firme da cobertura,
procurando a luz quente de sul no inverno.
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Uma claraboia rasga a estrutura da cobertura, em madeira de Cryptomeria, revelando a copa da árvore e trazendo-a para o interior da sala. Tudo é desenhado para
encaixar a tília, e a cor vermelha (que capta a atenção
desde o primeiro momento) é escolhida por ser a complementar do verde, contrastando assim com a vegetação e
realçando-a, dando-lhe o devido valor.

MARIA AREZ LOPES

Desenhos: Pedro Maurício Guedes, Fotografia: FG + SG architecture photography
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CASA PEQUENA COM GRANDE TERRAÇO
Takuro Yamamoto Arquitectos, Tóquio, Japão, 2015

Fotografia: wikiarquitectura

A Casa Pequena com Grande Terraço está localizada em
Tóquio-Japão e foi projetada pelo arquiteto Takuro Yamamoto, concluída em 2015.
Ao longo do processo de edificação o arquiteto conseguiu
realizar uma interação entre espaços interiores e exteriores privados, proporcionando uma melhor qualidade de
vida dentro da casa e obtendo varias possibilidades de
atividades externas.
O único pedido dos clientes era a criação de um terraço
para atividade de yoga sob o sol. A apartir daí a primeira
ação do arquiteto foi criar um espaço ao ar livre adjacente à residência, e conectá-los por grandes aberturas que
foram necessárias para torna os espaços interiores mais
amplos, iluminados e arejados. Inserido numa área residencial de alta densidade populacional, o espaço ao ar
livre fica exposto privilegiando a luz natural.
A Pequena Casa com um grande terraço cria espaços interiores conectados diretamente ao exterior, diminuindo a
fronteira entre público e privado.
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RICARDO RAMALHO

Fotografia: wikiarquitectura
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CASA PRISM

Smiljan Radic, Parque Nacional Conguillío, Chile, 2019

Fotografia: Cristobal Palma

A Casa Prism está localizada na cidade de Temuco e foi
projetada pelo arquiteto Smiljan Radic, em 2019. O arquiteto abordou materiais em contexto natural e procura a
relação com a natureza.
A casa foi implantada sobre um terreno com pendente,
numa plataforma de madeira com uma vista para um rio
de lava causado por uma erupção anterior do vulcão Llaima.
Com uma área de 184m², o projeto foi dividido em dois
volumes que reproduzem os princípios da casa prisma do
arquiteto japonês Kazuo Shinohara. A área social possui
uma cobertura de duas águas, e o outro volume possui a
cobertura em uma água. A cobertura da sala é composta
por painéis pretos e paredes envidraçadas que envolvem
a área social no piso térreo.
A área privada é um espaço aberto que proporciona uma
vista sobre a paisagem. A plataforma onde assentam os
dois volumes é perfurada por uma árvore.
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LINDA INÊS

Desenhos: Smiljan Radic, Fotografia: Cristobal Palma
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CASA MARTHA

Naso/ Jose Ignacio Vargas, Malinalco, México, 2020

Fotografia: Maureen M. Evans

O atelier Naso foi convidado pela ReConstruir México
para participar na reconstrução de 1 das 50 casas em risco de ruína devido ao grande terramoto de 2017.
A casa Martha, construída em 2020, foi projetada para
uma família carenciada, um casal idoso e seus dois filhos.
A senhora tem mobilidade reduzida e o senhor sofre de
cegueira.
O atelier Naso quis gerar circulações acessíveis e eficientes dentro da casa para garantir ao casal a maior independência possível.
Foi aproveitada a área plana do terreno da casa anterior,
para continuar sem desníveis o novo espaço habitacional.
Daí surge o piso térreo, de planta retangular, no qual se
insere a cozinha, a sala de jantar, a instalação sanitária e
os dois quartos, sendo que a porta do quarto principal está
perfeitamente alinhada com a porta da casa de banho,
permitindo uma circulação direta sem qualquer obstáculo.
No piso superior da casa, com acesso pelo exterior, fica
um terceiro quarto, mais isolado. Uma vez que esta casa
está localizada perto de vários pontos turísticos e de pe-
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regrinação, este quarto é arrendado, oferecendo um futuro mais estável a esta família.
Para a construção da casa foram usados blocos de terra
prensados, fabricados no local, exceto nas coberturas. O
terraço e a abóbada, são em betão armado.

JOÃO FILIPE

Desenhos: Naso, Fotografia: Maureen M. Evans
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PENSAR A HABITAÇÃO
Casa Híbrida

"A poesia é o diário de um animal marinho
que vive na terra e que gostaria de voar."
Carl Sandburg

A operação arquitetónica da Casa Híbrida consiste em um
adição na totalidade do volume da Casa Pequena (K. Sejima, Tóquio, Japão, 1999-2000) com a planta baixa da
Casa de Vidro (Lina Bo Bardi, São Paulo, Brasil, 1951).
O compressão da primeira casa exatamente no pátio da
sala da segunda, sem alterar qualquer medida, cria de
imediato uma série de tensões. A primeira dualidade é a
das escalas, uma muito pequena a outra muito grande,
para além disso as dualidades: verticalidade/horizontalidade, interior/exterior, permeabilidade/opacidade e suspensão/apoio são identificáveis na Casa Híbrida.
Tais aparentes conflitos poderiam levar à uma não harmonia, mas a essência das duas casas, gerar qualidade
de espaço interior na busca da relação com o exterior, é
preservada no híbrido.
O que seria uma acúmulo ou sobreposição, em certa medida entropia, resulta em leveza e harmonia.
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Casa Pequena, K. Sejima/SANAA, 1999-2000

Casa de Vidro, Lina Bo Bardi, 1951

ALESSANDRO SARTORE

Maquete
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PENSAR A HABITAÇÃO
Casa Híbrida

O estudo feito acerca da Casa num Bosque de Ameixoeiras (K. Sejima, Tóquio, Japão, 2001-2003) e da casaatelier Taliesin West (Frank Lloyd Wright, Scottsdale, Arizona,
EUA, 1937) serviu de base para a conceção da proposta.
A Casa Híbrida tem como protagonista a primeira coberta
pela estrutura de Taliesin West.
A proposta consiste numa estratégia de harmonia entre
a verticalidade de uma e a horizontalidade de outra, com
o intuito de se relacionar com o bosque e abrir-se para
as vistas que o local oferece, de modo a criar diferentes
espaços de contemplação. A proposta é definida como
dispersão espacial, tirando o máximo partido para proporcionar momentos a cada espaço de transição no interior
do edifício.

Casa num Bosque de Ameixoeiras, Kasuyo Sejima, 2001-2003
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Taliesin West, Frank Loyd Wright, 1937

AIRTON AZEVEDO

Maquete
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PENSAR A HABITAÇÃO
Casa Híbrida

A casa híbrida resultou da ligação da casa Alves Costa e
da casa Prieto Lopez. Os aspetos mais notáveis da casa
Alves Costa estão presentes na zona de estar e na zona
de serviço onde o seu pé direito vai diminuindo até chegar
aos vãos estando esta área voltada para o pátio. É imporhíbrida resultou da ligação da casa Alves Costa e da casa
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Casa Alves Costa, Álvaro Siza Vieira, 1968
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Casa Prieto Lopez, Luis Barragan, 1951
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Casa Martirani, João Batista Vilanova Artigas, 1974

Case Study House Nº 22 , Pierre Koenig, 1960

Casa Martirani, João Batista Vilanova Artigas, 1974

Case Study House Nº 22 , Pierre Koenig, 1960

INÊS RAMOS
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A casa híbrida faz a fusão destes princípios. A ideia principal é retirar a parte social da planta em L e encaixa-la
dentro da carapaça, dando-lhe assim alguma privacidade.
O piso térreo manteve a mesma base da parte social da
Case Study House mas oferece-lhe uma sala com pé direito duplo de 5,80m com acesso através de rampas para
o segundo piso onde se encontram os quartos. Existe
também um acesso funcional exterior protegido pela cobertura.
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Casa Eco, Sverre Fehn, 1991-1992
1 : 200
Villa Além
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Vila Além, Valerio Olgiati, 2009-2014
1 : 200
Casa Eco

ISABEL BENTO

Maquete

117

PENSAR A HABITAÇÃO
Casa Híbrida

CASA HÍBRIDA

Pensar à habitação, Fazer a Casa

CASA HÍBRIDA

Pensar à habitação, Fazer a Casa

03
04

06
02

08

07

09

10

09

10

01

03

A

A’

04
11
06
02

08

07

01

04
A

A’

11
05

04

PISO 0

05

PISO 1

PISO 2

Legenda:

PISO 0

PISO 1

PISO 2

01- Sala
02- Cozinha
03- Circulação
04- Instalações Sanitárias
05- Suite
06- Quarto
07- Escritório
08- Entrada
Legenda:
09Ateliê
10- Terraço
01Sala
11- Arrumos
02- Cozinha
03- Circulação
04- Instalações Sanitárias
05- Suite
06- Quarto
07- Escritório
08- Entrada
09- Ateliê
10- Terraço
11- Arrumos

Corte

1 : 100

Corte

1 : 100
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Casa Marta, José Ignacio Vargas, 2020
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Casa Koshino, Tadao Ando, 1979-81
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Casa Koshino, Tadao Ando, 1979-81

Casa Martha, José Ignacio Vargas, 2020
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O projeto, é resultado do híbrido entre a Casa Kaufman
(localizada em Palm Springs, California, USA, projetada
pelo arquiteto Richard Neutra, em 1946-47). E a Casa em
Branco (localizada em Suginami Ward, Tóquio, Japão,
projetada pelo arquiteto japonês Kazuo Shinohara, em
1964-66).
Para a conceção do projeto, procurou-se simplificar o programa de ambas as casas, preservando-se a planta em
cruz da casa kaufman, e a casa em Branco passou a ser
o elemento central. Sendo a casa em branco o espaço
habitável, manteve-se as suas características originais,
onde, na sala de estar, o pilar centralizado (tronco de cedro) é um elemento simbólico, que juntamente com a porta
e a janela sobre o plano de fundo branco, compõem uma
paisagem abstrata.
No exterior, apesar da permanêcia da planta em cruz da
casa Kaufman, a cobertura foi removida, dando origem a
vários pátios delimitados por muros.
A Norte localiza-se o pátio dos catos, “como referência ao
deserto”. A sul o sombreiro. A nascente o pomar e o tanque de água. E a poente a horta de apoio a cozinha.
120

Casa em Branco, Kazuo Shinohara, 1964-66

Casa Kaufmann, Richard Neutra, 1946-47
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O projeto consiste em criar um híbrido juntando características e dimensões da Antivilla e da Casa Prism.
A Antivilla está localizada em Potsdam e foi prjetada pelo
arquiteto Arno Brandlhuber em 2014. O projeto é a reabilitação de uma antiga fábrica têxtil e questiona a relação
entre regulamentos e normas construtivas, reutilização
energética e a vida de adaptação.
A casa Prism está localizada na cidade de Temuco e foi
projetada pelo arquiteto Smiljan Radic em 2019. O projeto
aborda materiais em contexto natural, procura a relação
com a natureza e foi divido em dois volumes que reproduzem os princípios da casa prisma do arquiteto Kazuo
Shinohara.
A planta da Casa Híbrida prevê áreas funcionais demarcadas, atelier, instalações sanitárias, área social e área
privada. O piso térreo alberga o atelier e instalações
sanitárias com vãos de diferentes alturas e tamanhos, o
primeiro piso alberga a área social e de serviço da Casa
Híbrida.As grandes aberturas da Antivilla e as formas da
Casa Prism são caraterísticas muito próprias de ambos, o
que resulta em um projeto com conceitos distintos.
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Casa Antivilla, Arno Brandlhuber, 2014

Casa Prism, Smiljan Radic, 2019
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O projeto para a casa híbrida toma como principal premissa
a criação de espaços que conversem com a escala humana,
convidando à vida dentro deles e apelando a
todos os sentidos.
Como estratégia toma-se o método utilizado pelo
arquiteto Peter Zumthor, de criar espaços “entre”, que resultam da disposição de pequenos
volumes
densos,
que
albergam
determinadas
funcionalidades, permitindo a criação das mais variadas
atmosferas.
Nasce então uma planta em “U” quebrada que, em torno do
pátio-jardim, alberga, a norte as áreas públicas, e a sul as
privadas. Como rótula deste sistema surge a sala principal,
cujas paredes se desmaterializam (tal como no projeto de
Pedro Maurício Borges), estendendo-se para o jardim
(a poente) e abrindo-se à vista (a nascente).

Zumthor House, Peter Zumthor, 2005
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Quinta da Tília, Pedro Maurício Borges, 2015

MARIA AREZ LOPES

Maquete

125

PENSAR A HABITAÇÃO
Casa Híbrida

The hybrid house, a combination out of the house in Anavyssos and the house Hooper, captures the main themes
of the two houses.
Following the hybrid house has the L-shaped semi open
space of the House in Anavyssos, surrounding the house
and giving it protection from the outside as well as a connection to the outside.
The living and the sleeping area are completely seperated by the courtyard in the middle of the house, adapting
the theme of spereation from the House Hooper. While
the sleeping are is aligned more towards the outside of
the house, giving this are a private atmosphere, the living
area is completely opened towards the courtyard, so the
courtyard can function as a extension of the inside living
space and is the most important room in the building. Also
the hybird house picks up the theme of views throughout the house, entering the house and looking through the
courtyard.
Casa em Anavyssos, Aris Konstantinidis, 1962
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House Hooper II, Marcel Breuer, 1959

SARAH MALINOWSKI

Model
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O projeto se desenvolve a partir da junção de duas casas
com caraterísticas muito distintas. A casa em Alenquer e
a Villa Tugendhat, respondem de forma diferente quer a
nível conceptual, topográfico e de escala.
A nova Casa (o hibrido), procura manter as ideias mais
fortes das duas. Na primeira, mantem-se o muro e a sua
geometria rigorosa, e na segunda, a fluidez entre os espaços e a abertura para o exterior, que na relação com o
muro criam momentos de tensão.
A casa é desenhada com pequenos fragmentos da Villa
tugendhat, que entre os muros criam novos espaços.
A parte de baixo serve a área social da casa e a de cima a
área privada. Todos os espaços criam uma relação direta
com o muro, que aqui é a nova paisagem. Os espaços
entre muro e a casa, são as ideias principal desta junção
(hibrído) entre a casa do arquiteto Mies, e a dos irmão
Aires Mateus.

Casa em Alenquer, Aires Mateus, 1999-2000
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Villa Tugendhat, Mies van der Rohe, 1928-1930
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PROJETOS
UMA CASA DUPLA A PARTIR DA CASA BRANCA

1920 - 2020
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Uma Casa Dupla a partir da Casa Branca, 1920

“Acredito ser o mais valente
Nesta luta do rochedo com o mar.”
Didi / Mestrinho, É hoje (1982)
Num dos pontos mais extremos do território português,
próximo ao Cabo do Roca, e onde outrora os romanos
adoravam o pôr do sol no Alto da Vigia, o Finisterra ou o
início do novo mundo. É nessa faixa entre falésia e mar,
onde um desenha o outro, que está localizada a Casa
Branca (Azenhas do Mar, Portugal, 1920), projeto do
arquiteto Raul Lino (1879-1974). A casa toca a falésia e
ergue-se como um pequeno marco branco no horizonte,
fundando um lugar que já pertence à paisagem e ao imaginário português. Nesta eterna luta entre terra e mar, a
Casa Branca singelamente se impõe, branca e simples,
de poucos recursos cumprindo assim o seu papel desde
há cem anos, não sendo anacrônica. Na mesma medida
que se mantém vivo, é habitado até os dias atuais, o projeto de Raul Lino proporciona experiências únicas como:
adversidade, contemplação e epifania.
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Percurso, poucos materiais construtivos, recorte da paisagem e uma certa medida de esforço para habitar são características da casa e a constroem.
“Da adversidade vivemos.”
Hélio Oiticica
Através do pensamento do artista brasileiro Hélio Oiticica pode-se perceber como a Casa Branca é uma obra
arquitetónica única. Adversidades geográficas, temporais,
climáticas e construtivas, aparentes dificuldades para se
viver o espaço, organizam-se de forma natural entre si,
tornado o usufruir do espaço um ato fluido e agradável.
São estas três experiências Adversidade, Contemplação
e Epifania as premissas do projeto da Casa Duplicada,
absorvidas e utilizadas como sentimentos construtivos, tal
qual na Casa Branca. Ao longo do percurso de acesso
à Casa Duplicada cada espaço que se desenha, proporciona a fruição desses sentimentos, em sequência e de
forma crescente em intensidade.
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Uma Casa Dupla a partir da Casa Branca, 1920

A proposta para a nova casa parte do desenho de uma
fenda aberta no solo paralela ao lado norte e fora dos
limites da Casa Branca. É um ato silencioso, mas contundente, que não interfere na casa existente e afirma a
nova. Um volume em betão com 50 cm de altura aflora do
terreno na extensão da fenda, criando um pequeno marco
na paisagem. O percurso mergulha pela fenda enterrado
na falésia até ao miradouro natural. É a identificação desta
erosão natural, marca do tempo e da força das intemperes
do lugar, que se funda um novo marco natural na paisagem.
Este é o ponto de partida para o projeto da Casa Duplicada, ou também uma Casa na Paisagem. A ligação direta
entre fenda de acesso e miradouro natural é um penetrar
pela falésia, que se faz por uma escada de 1,5m de largura por 30m de extensão, na busca da luz que se reflete
no piso do miradouro. A luz intensa zenital que entra pela
fenda, transforma-se em sombra ao meio do caminho e
conduzindo assim o caminhante até à luminosidade no final do percurso.
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O miradouro ganha protagonismo e independência, já que
o acesso da Casa na Paisagem se faz ao meio da descida
da escada, tornando-se num espaço público.
O projeto escava a falésia.
Cria três vazios retirando volumes de matéria, rocha existente. O túnel de ligação ao miradouro é a primeira operação arquitetónica de retirada de matéria. Em seguida
a estratégia segue com a criação do espaço da área social da casa, sala, cozinha e instalação sanitária; ao final
este espaço abre-se para a contemplação da paisagem
na direção do oceano. Por fim o terceiro vazio configura-se numa cota 3m acima do espaço social da casa num
pequeno quarto, uma alcova, onde a paisagem novamente se revela, agora de forma dramática, inundando o
espaço, como uma epifania.

Vazios:

Miradouro

Miradouro | Área social

Miradouro | Área social | Área privada
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Uma Casa Dupla a partir da Casa Branca, 1920

Peça em betão que desenha os espaços e infraestrutura a casa

É escavado o estritamente necessário, como na Casa
Branca os espaços configuram-se para o estrito uso de
sua função, sempre voltados para a contemplação da
paisagem. Todos os espaços são desenhados por uma
peça de betão, único elemento com materialidade diferente da pedra escavada. Este é o cordão umbilical que
ao percorrer todo o projeto vai desenhando, sinalizando e
induzindo o uso dos espaços.

Acesso
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Miradouro

Acesso quarto

ALESSANDRO SARTORE

Os vãos são definidos por grandes portas pivotantes em
madeira e vidro. Os exteriores, voltados para o oceano
tem vidro transparente, garantido a permanente presença
da paisagem nos distintos ambientes. Somente nos vãos
de acesso a casa e o da instalação sanitária é que os
vidros passam a ser foscos, garantindo uma privacidade e
a entrada de luz ao mesmo tempo.
É na sequência destes acontecimentos arquitetónicos,
do constante convívio das vivências da adversidade e da
contemplação, que a Casa na Paisagem atinge um sentimento de epifania, quando se vive os seus espaços.

Sala | Cozinha

Quarto
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“Casa branca em frente ao mar enome,
Com o teu jardim de areia e flores marinhas
E o teu silêncio intacto em que dorme
O milagre das coisas que eram minhas.”
(Andresen, 1944)
O lugar de intervenção localiza-se em Azenhas do Mar,
Sintra, Portugal. No alto de uma escarpa implanta-se a
pequena moradia ao estilo da casa portuguesa, projetada pelo arquiteto Raul Lino (1879 – 1974), para ser uma
moradia de férias para sua família. Sem qualquer constrangimento programático com vista para o oceano.
A Casa Branca (1920), apresenta-se numa situação excecional de relação com a natureza e com o lugar - equilibra-se sobre a falésia no limiar "entre a terra e o mar".
Impondo-se como um marco na paisagem. A casa é feita
de intensidade e contemplações.
A1 - caminho; A2 - implantação
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Com poucos Materias construtivos, passado 100 anos, a
casa mantém rigorosamente as mesmas condições inicias. O exterior da casa, compõe-se unicamente de espécies vegetais naturais do sítio - zimbro, piteiras, aloés,
chorões tudo isto claro pela falta de rega e gosto pela
paisagem natural que o arquiteto nutria pela natureza.
A casa branca é uma obra arquitetónica única, composta
por intensidades, tornando a vivencia do espaço um ato
único, fluido e agradável.
Natureza, Contemplação, Intensidade são as premissas
para conceção da casa duplicada. O projeto consiste numa
estratégia de dispersão por ramicação a característica ótica, com o intuito de relacionar-se com a vegetação em
volta e abrir-se para as vistas que o local de intervenção o
proporciona, de modo a criar diferentes espaços de contemplação.

Vista exterior

Vista interior
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O edifício desenvolve-se no meio de uma clareira existente, resultante do antigo caminho da aguda que passava
pelo lote, A casa faz a releitura do antigo caminho, o novo
edifício se alonga tomando a forma do caminho.
O local escolhido para implantação do projeto tem uma
característica peculiar, permitindo a casa dupla ter duas
vistas privilegiadas. Da Costa, podendo nós melhores dias
ser visto a ilha das Berlengas; e a serra de Sintra.
O projeto cria um volume com três secções, a primeira
destina-se a sala, aberta a norte por onde se acesa a
casa e se contempla a serra de Sintra; Em seguida a estratégia segue com a criação da área de serviço da casa,
cozinha e instalação sanitária, banhadas com luz zenital;
por fim o dormitório que abre-se para a contemplação da
paisagem na direção da costa.
Como na Casa Branca os espaços configuram-se para o
estrito uso de sua função, sempre voltados para a contemplação da paisagem.
Foi identificado o betão como sendo um material corrente,
dinâmico e rico no que concerne as suas propriedades,
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desta forma intencional surge o pensamento da utilização
do betão para uma melhor abordagem sobre a construção
do edifício, sendo que o betão possibilitaria a resolução
das possibilidades encontradas para vencer certas configurações que se faziam presente desde a conceção da
proposta do edifício. Este por sua vez, e por sua complexidade, gerou a necessidade do uso de dupla parede, para
responder a questões térmicas, acústicas e relacional,
visto que o uso do betão obrigaria a pensar nestes temas.
Sendo o betão um bom condutor térmico e acústico. Deste
modo a aparência externa do edifício apresenta-se em
betão desativado, procurando dar ao edifício uma aparência que facilmente se pode camuflar com seu entorno.
Os vãos são selados por grandes portas pivotantes em
madeira e vidro. Nesta sequência de acontecimentos arquitetónicos, a relação constante da vivencia intensa entre
a paisagem natural e o oceano, é que faz a Casa Caminho, atingir um sentimento de contemplação quando se interage com seus espaços.
Vista do quarto

Vista da sala
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O objetivo da casa duplicada é servir como um local de
lazer e férias.
Na primeira visita que fiz ao local com a turma estava um
dia de sol e não se sentia o vento, o mar estava calmo,
o que é pouco comum no mês de novembro. Essencialmente, estava um dia para “se estar na rua”.
Tivemos o privilégio de poder entrar na Casa Branca e
acabámos por passar várias horas a experênciar o seu
interior, admirando as vistas que cada um daqueles vãos
tem, sentindo a temperatura nas várias divisões, tocando
no material utilizado, ou seja vivendo a casa.
Também achei necessário olhar com olhos de ver o terreno e os arredores da casa tirando fotografias e apontamentos que considerei importantes. Foi ainda possível
assistir a subida da neblina a sair do mar, a subir a falésia
e a entrar nas Azenhas do Mar, e em simultâneo ver todos
esses locais iluminados pelo sol.
Uma das razões que me levou a escolher o local onde
ficaria a casa duplicada prende-se com o sentimento de
respeito pela obra de Raul Lino.
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Numa segunda visita que realizei em dezembro sucedeu
o oposto. Fui sozinho e as condições atmosféricas não se
comparavam com as da primeira visita. Estava frio, chuva,
muito vento, sempre com aquela brisa do oceâno atlântico
que torna o frio ainda mais frio. A chuva batia na cara de
forma intensa provocando o desconforto. Não consegui
permanecer no local por mais de 30 minutos.
As condições atmosféricas desse dia foram inesquecíveis e marcantes para a decisão da proposta, pois sabia que o projeto seria um local para a proteção contra
as intempéries. Decidi colocar uma barreira, na forma de
parede de betão, que se estende pela habitação toda de
forma a bloquear os ventos de norte, dando conforto a
quem estivesse dentro da casa.
Surgiu também um espaço exterior à zona de habitação
que se encontra protegido através da lage de betão que
serve de proteção contra a chuva e também como zona
de estar.
A partir da casa duplicada é possível apreciar a Casa
Branca e as Azenhas do Mar debaixo da lage, ouvindo
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as ondas do oceano a colidirem com a enorme falésia e
cheirando o sal do mar ao mesmo tempo.
Todas as divisões da casa duplicada estão separadas,
sendo o acesso principal feito pela zona de estar/cozinha.
Nesta divisão existem 2 grandes vãos, onde aquele que
está virado a poente tem a vista para o horizonte sem fim
e aquele voltado a sul tem vista para as Azenhas do Mar.
O quarto principal possui também 2 vãos voltados para os
espelhos de água que permitem que esta divisão ganhe
bastante luz através do reflexo do sol na água. O segundo
quarto destina-se a visitas e possui um único vão com vista para um espelho de água.
Na instalação sanitária é possível usufruir de um banho
com vista para a Casa Branca e interior do muro sendo
que o vidro não permite que, quem está de fora, veja para
o interior. A zona do lavatório é iluminada por uma clarabóia que permite a admiração ao céu através do interior.
Sendo esta casa destinada a férias e lazer, a água e a luz
têm uma presença muito forte porque considero que são
elementos associados ao descanso e relaxamento.
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O projeto consistiu em duplicar a Casa Branca 100 anos
depois de ser construída fazendo uma investigação do
conceito de habitação. A ideia da casa duplicada nasceu
a partir da própria planta da Casa Branca, pegando nela e
analisando os espaços cheios, construídos, e os espaços
vazios. Desta análise tornaram-se os espaços vazios em
cheios e consequentemente os espaços cheios em vazios,
tornando a Casa Branca agora num grande vazio que se
transforma num pátio de uma nova casa. Levando esta
ideia ainda mais ao extremo, as aberturas da Casa Branca, que são vistas de dentro para fora, são exatamente
as mesmas que na casa duplicada, que desta forma são
agora vistas de dentro para o pátio.
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Planta de implantação

Corte longitudinal

“A casa, viu-a como lugar privilegiado de integração do
homem no mundo, o centro dessa mediação essencial
entre a terra e o céu, o humano e o divino, o corpo e
a alma. A paz, a felicidade e a segurança seriam os
objetivos de todo o habitar humano, as condições de
realização da própria identidade do homem. No imaginário do homem sensível, sentimental e romântico
que foi Raul Lino, a arquitetura era a condição existencial de uma busca poética de intimidades do homem.”
(RIBEIRO, p. 10)
A casa duplicada, está construída sobre a falésia, diretamente em frente à Casa Branca, as duas isoladas de
todas as outras casas do local. Esse afastamento cria
uma harmonia e um novo mundo à sua volta. O som
das ondas a bater, o cheiro do mar e do sal, a presença
das brisas e do vento dão uma sensação de vazio. Um
muro de pedra separa a duas casas do que está a seu
redor. Junto da casa duplicada é criada uma nova entrada que ganha a forma da própria casa e nos leva até
às duas casas, à direita a Casa Branca, à esquerda a
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Planta Casa Branca e Casa Invertida

Cobertura e muro

Casa Duplicada. A casa duplicada é construída em
betão pintado de branco, sendo outro marco branco
numa paisagem que procura ser serena no meio de
tanta vegetação e mar selvagem. Uma quer ter todo
o protagonismo, a outra procura a invisibilidade e a
relação entre o céu e o som. Enquanto a Casa Branca
estabelece uma relação direta com o mar, a casa duplicada estabelece uma relação com a nova paisagem,
o céu. A casa é semi-enterrada com os seus vãos todos voltados para o interior, o pátio. Dentro do pátio o
mar ressoa como se estivéssemos no interior de um
búzio. Quando saio para o pátio cheira a maresia. É o
pátio que, por sua vez, distribui os espaços e desenha
uma nova forma de olhar para a paisagem e estabelece
uma relação sonora com o mar, em vez de visual. Cada
espaço procura oferecer uma experiência única, tendo
cada um a sua própria identidade devido às suas diferentes alturas. A entrada da casa é feita por umas escadas que nos levam até uma cota mais baixa. Chegando
ao fim das escadas deparamo-nos com um grande espaço aberto que nos leva a diferentes zonas da casa.
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Em frente à direita temos a entrada para a cozinha com
um duplo pé direito de 4,45m em forma de “L” que nos
leva, com o se fosse um corredor, até à sala de jantar.
No meio da sala uma mesa rodeada por quatro cadeiras
e no centro uma taça com fruta. Neste espaço existem
duas grandes janelas que permitem que a luz entre e
fazem uma relação da casa com o seu envolvente. Ali,
o exterior é levado para dentro e o interior para fora.
Enquanto cozinho e lavo a loiça olho para o pátio que
se enquadra perfeitamente na Casa Branca, fazendo o
contraste com o verde das árvores e o azul do céu.
Continuando nesse espaço em forma de “L” há uma
transição para um novo espaço, neste caso, da sala
para um dos quartos, havendo uma mudança de altura,
evidenciado por um corredor que nos leva até ao quarto
no fundo, com duas grandes janelas de cima a baixo
de 2,65m com vista para dentro do pátio, onde se pode
sair, mas não entrar. Este quarto sem portas, apenas
umas escadas que nos levam ao cimo da cama que
preenche o quarto todo, é um espaço pequeno todo enterrado, que recebe luz do corredor e de uma pequena
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Pormenor construtivo 1, 2

janela igualmente olhando para o pátio.
No pátio à esquerda temos outro quarto, também este
todo enterrado com uma altura de 2,65m. Ao entrarmos
pela porta, diretamente em frente tem a cama e á direita
uma janela para o pátio.
Numa entrada feita por baixo das escadas, temos à esquerda uma instalação sanitária, que tem uma variação
de alturas de 2,62m para 1,92m. À direita e diretamente
em frente à instalação sanitária, um chuveiro exterior
descoberto e rodeado por paredes com 6,15m de altura. Nela a única relação que temos é com o céu. Estar a
tomar banho num dia de verão com sol, sentindo o calor
do ar, o céu limpo, ouvindo o barulho dos pássaros, do
mar, das pessoas a passar, é uma experiência completamente diferente de estar a tomar banho num dia de
inverno com vento e chuva, céu cinzento, um nevoeiro
imóvel. Nele somente interessam as sensações. Nele
está o homem, a natureza e o céu, nada mais.
A casa está atenta a tudo, cada pequeno ruído é escutado, todos os dias a tornam numa casa diferente.
Cada nuvem que passa ensombra a casa. Nela cada
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dia é único, cada dia é uma experiência diferente. Ao
subir as escadas para sair da casa, cada degrau que
subo proporciona-me uma vista diferente, seja o grande
e alto muro ao começar a subir as escadas, seja a Casa
Branca rodeada de espaços verdes ao chegar ao último
degrau.
A casa é o essencial refúgio do homem, onde ela o
acolhe e também o faz sonhar. É na casa que ele pode
desfrutar momentos de solidão sem se sentir sozinho.
A casa é então um dos maiores poderes que permite
ligar lembranças, desejos, pensamentos e sonhos do
homem e os seus devaneios. As lembranças da casa
estão guardadas na memória, e essas levamos para
a vida toda. Segundo Bachelard “a casa é uma das
maiores forças de integração para os pensamentos,
as lembranças e os sonhos do homem”. A casa aqui é
imaginada com toda a simplicidade e o aconchego de
uma cabana, pois é nela que encontramos a solidão,
as lembranças e onde podemo-nos refugiar do mundo
exterior. E esta casa é mesmo isso, um refúgio.
Corte construtivo

169

MAQUETES

Uma Casa Dupla a partir da Casa Branca, 1920

170

INÊS RAMOS

171

MAQUETES

Uma Casa Dupla a partir da Casa Branca, 1920

172

INÊS RAMOS

173

CASA
MIRADOURO
Isa bel Be nt o

174

175

LUGAR

Uma Casa Dupla a partir da Casa Branca, 1920

A Casa Branca, nas Azenhas do Mar, Portugal, foi projetada pelo arquitecto Raul Lino em 1920, para uma residência de férias.
A sua estrutura elementar, é volumetricamente equilibrada, com vãos alaranjadas e grandes pilares no alpendre.
A envolvente, é caracterizada por uma falésia abrupta
com vista exclusiva para o oceano e pela vegetação com
caminhos que percorrem o jardim.
Conta com 2 pisos, em baixo, uma só divisão maior de
lazer e uma cozinha. Em cima apenas dois quartos, e o
resto dos espaços indispensáveis alojam-se nos anexos.

CAMINHO
NÃO PROTAGONISMO
PLATAFORMA-MIRADOURO
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A proposta para a Casa Dupla, consiste na preservação
da Casa Branca, actuando de forma a não tirar o seu protagonismo.
É implantada em níveis abaixo à Casa Branca, ficando
enterrada, onde o acesso é feito através de umas escadas
no pequeno pátio.
A Casa Dupla, abre-se para o oceano, e relaciona-se com
a Casa Branca através da proporção do piso superior.
Pela caractrística rochosa que o terreno apresenta, o piso
1 da Casa Dupla é fortemente marcado por uma rocha
que se encontra na sala de contemplação.
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A cobertura é uma Plataforma-Miradouro, que permite
caminhar e apreciar a paisagem costeira, tendo como
guarda um assento para descansar.
O piso 0, é reservado para a zona social, privada e de
serviço. Onde a iluminação é feita através de uma janela
de alto à baixo em vidro, voltada para o Oceano e pelo
pequeno Pátio de acesso à Casa.
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Anteriormente, existia um caminho pedonal que passava
pelo lote da Casa Branca, mas por questões de privacidade, houve uma troca de terreno com o vizinho do lado,
e assim o Caminho da Aguda foi transferido para a zona
pública da falésia. O que foi determinante para a criação
do Miradouro público da Casa Dupla.
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O projeto pedia uma duplicação da Casa Branca, 100 anos
depois, investigando o conceito de habitação nas suas
múltiplas possibilidades espaciais, tipológicas e matéricas. Ao ter uma impressionante vista a 360º, este projeto
não quis ser um bloqueio visual para a Casa Branca, nem
tirar o protagonismo a esta, mas ao mesmo tempo, procura o seu próprio protagonismo na relação com a paisagem, com o céu e com o oceano Atlântico. Daí nasceu
a ideia de invisibilizar a proposta, usando a reformulação
do muro pré-existente e escavando o terreno à frente da
Casa Branca para poder “esconder” o projeto, que fica totalmente invisível quer para a Casa Branca, quer para a
via rodoviária, mas por outro lado está totalmente exposto
quer para o Atlântico, quer para os caminhantes e desportistas que fazem os trilhos da falésia.
O acesso para esta nova casa é feito a partir da Casa
Branca, sem que as casas se toquem, é a partir do
aproveitamento da área de arrumos da Casa Branca na
lateral esquerda da casa que vai nascer o acesso, que
desce até à nova casa.
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Todas as divisões com exceção da instalação sanitária
são diferenciadas pela diferença de cotas, sendo a sala
de estar, o espaço com o pé direito mais alto.
Os vãos exteriores estão pensados para as áreas de estadia diurna, no caso, a cozinha e espaço de refeição e o
quarto, com o objetivo de trazerem a natureza para dentro
de casa e de beneficiarem a relação da luz/paisagem o
melhor possível, como a luz/paisagem matinal no quarto
e a luz/paisagem do crepúsculo na cozinha/área de refeição, por oposição à sala que está pensada para uso
noturno, sendo mais fechada ao exterior. O pátio coberto
oferece uma relação com o atlântico, estando protegido
do Sol, e o pátio fechado, oferece uma relação com o céu,
dando luz à sala e à instalação sanitária, sem retirar privacidade a esses espaços.
“Que a casa seja reino para uns, simples ninhos para outros, palácio, baluarte, ou choupana – façamo-la verdadeiramente nossa, reflexo da nossa alma, moldura da vida
que nos é destinada” (Raul Lino).
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A outra maneira de imaginar este projeto é através de uma
perspetiva fenomenológica, que nos leva para o sentido
da cabana de Gaston Bachelard (1884-1962), onde a
casa é imaginada com toda a simplicidade, e o aconchego de uma cabana, onde encontramos a solidão, as lembranças a intimidade e o refúgio do mundo exterior e das
intempéries, A casa, assim, “abriga o devaneio [...] protege o sonhador [...] permite sonhar em paz”, configurando-se como “uma das maiores (forças) de integração para
os pensamentos, as lembranças e os sonhos do homem”
(BACHELARD).
“Do porão talhado na rocha no subterrâneo [...], passamos do mundo construído ao mundo sonhado; passamos
do romance à poesia. Mas o real e o sonho são agora
uma unidade. A casa, o porão, a terra profunda encontra
uma totalidade pela profundidade. A casa se transformou
num ser da natureza. Está solidária com a montanha e as
águas.” (BACHELARD)
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Mas apesar de “talhado na rocha” não podemos comparar
este projeto ao porão de Bachelard, aqui há luz e não há
lugar para o medo. É uma casa, protetora, que tal como
qualquer outra é “um verdadeiro cosmos”.
Ao entrarmos ainda no piso superior, as escadas são escuras, apenas nos últimos degraus percebemos que há
claridade sem saber ao certo de onde ela vem. Chegando
à sala de estar, percebemos que é um espaço grande,
mas de vãos pequenos, com alguma luz, mas sem vista. Este espaço foi pensado para ser vivido à noite, após
o Sol se pôr, é o local para estarmos no conforto e no
silêncio do serão e “longe das preocupações citadinas.”
(BACHELARD) Os mesmos vãos que iluminam a sala,
iluminam também o quarto, que ao ser a uma cota mais
alta, já ganha vista, sobre o horizonte atlântico, para ser
aproveitada na luz da manhã, transformando o vão “num
limite de onirismo” (BACHELARD). Este quarto não tem
porta, tem três degraus, está ligado à sala, é mais alto,
mais recolhido, mais ninho, “marcado por uma intimidade
inesquecível” (BACHELARD).
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A intimidade da sala e “do quarto transforma-se na nossa
própria intimidade” (BACHELARD).
A instalação sanitária está diretamente ligada ao quarto
através de uma porta, a única no interior da casa. Este
espaço de água tem “luz interior que não é o reflexo
de uma luz do mundo exterior” (BACHELARD), ou pelo
menos é uma luz exterior, mas sem a conexão com o
mundo exterior, a luz vem de um pátio murado, apenas
aberto para contemplação celestial, “o céu como terraço”
(BACHELARD). O duche tem rocha embutida na parede e
no chão para mais uma vez a mistura da rocha, da água e
da luz, tragam a sensação de natureza e de banho natural, onde há uma revigoração corporal e espiritual, quase
como a metáfora que Bachelard nos conta da crisálida,
“que é uma particularidade que não engana. Nela se conjugam dois sonhos que falam do descanso do ser e seu
desabrochar” (BACHELARD).
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Na cozinha e área de refeição, que também está a uma
cota superior em relação à sala, encontramos o maior vão
da casa, uma parede de vidro que leva o interior para fora,
e o exterior para dentro. Ali, “numa solidão absoluta, mas
numa solidão com um imenso horizonte e uma ampla luz
difusa; a imensidão sem outro cenário que ela própria”
(BACHELARD). É este espaço que foi imaginado para
passar a maior parte do dia, quando não se está lá fora
a aproveitar a vida exterior, está-se aqui com luz, com o
aroma do mar e com a brisa que entra pelo outro pátio
coberto, que funciona como uma extensão da cozinha.
Esta casa não é apenas um abrigo, é um espaço vivo,
para ser vivido e para criar vida. Da mesma forma que
Bachelard estabelece uma analogia entre a casa e o ventre materno. Este projeto tem duplamente esse significado, ao ter o acesso feito pela Casa Branca acabando por
ser uma casa embrião ligada à casa mãe.
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Uma Casa Dupla a partir da Casa Branca, 1920

A Casa Branca, localizada nas Azenhas do Mar foi projetada pelo arquiteto Raul Lino (1879-1974) para a sua
casa de férias. A casa possui um programa elementar e
estabelece uma forte relação com a falésia e o mar, funcionando como um marco na paisagem.
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O projeto da Casa Duplicada, surge em função do carácter
elementar da Casa Branca, que é livre de excessos e sem
infraestruturas e de forma pragmática organiza-se num
espaço de 10m por 10m.
Procurou-se que a intervenção fosse o mais sintética possível, não excedendo a dimensão de 10m por 10m, de
modo a não competir com a preexistência.
A conceção espacial da Casa Duplicada, foi fortemente
influenciada pela relação dos proprietários com o espaço
da Casa Branca, como referido por Bernardo Pimentel,
“Sempre que vamos à Casa Branca, passamos a maior
parte do tempo no exterior a apanhar sol". O espaço da
Casa Duplicada, é gerado por duas paredes infraestruturadas, que servem de apoio ao espaço doméstico e consequentemente dividem a casa em duas, nomeadamente,
Casa de Inverno e Casa de Verão.
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O primeiro gesto ou “Casa de Verão”, é uma resposta à
tradição de apanhar sol no espaço exterior. Alberga programas como o pátio central (com vãos a nascente e a
poente para se contemplar o nascer e o pôr do sol), uma
bancada para cozinhar, forno, espaço para armazenar
lenha e tanque de água para banhos no exterior.
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O segundo gesto ou “Casa de Inverno”, é a zona mais
íntima e quente da casa. É protegida das intempéries, cuja
parede infraestruturada possui programas como a lareira
(que aquece o espaço e reúne as pessoas em volta do
fogo), a alcova (espaço de dormir), a cozinha e a instalação sanitária.
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Ambas as casas são divididas por painéis deslizantes,
que quando recolhidos, permitem que o espaço funcione
como um só, quebrando a fronteira entre ambas as partes.
A narrativa - Casa de Verão e casa de Inverno - é uma
resposta ao antagonismo do público versus privado,
quente versus frio, coberto versus descoberto
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Tendo em vista a materialidade do muro de pedra, de 1m
de altura que cerca a propriedade da Casa Branca usouse o mesmo material na Cada Duplicada, para a construção das alvenarias em betão ciclópico.
As paredes da Casa Duplicada, com 50 cm de espessura,
possuem duas faces, uma exterior (de aspeto mais rústico nas partes inferiores que gradualmente se perde até
à parte superior) e a outra face interior (com aspeto mais
regular, com cicatrizes da cofragem).
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Casa de inverno
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Casa de verão
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Uma Casa Dupla a partir da Casa Branca, 1920

A Casa Branca foi construída em 1920, pelo arquiteto Raul
Lino, para ser uma residência de férias para a sua família,
e por isso sem qualquer constrangimento programático.
Está localizada nas Azenhas do Mar. Pequena e despojada, a Casa Branca implanta-se isoladamente no alto de
uma falésia. Com uma volumetria simples, com janelas
não coincidentes, de forte cromatismo e grandes pedras
nos alpendres e contrafortes que jogam harmonicamente
entre a alva cobertura e as paredes. A presença da natureza é absoluta, a casa tem uma exclusiva vista para o
oceano atlântico. Sem criar qualquer tensão ou conflito,
a casa dispõe-se no lugar sem interferir com a paisagem
agreste que a envolve.

INVISIBILIDADE
LUZ
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O projeto consiste na criação de uma casa duplicada.
Dadas as caraterísticas da envolvente, a proposta para a
casa parte do princípio de dar total protagonismo a Casa
Branca enterrando a casa duplicada.
Projeta-se a casa duplicada a mesma proporção da Casa
Branca criando um pátio virado a sul que proporciona entrada de luz a casa.

Pérgola existente

Proporção da dimensão da pegada da casa
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Uma Casa Dupla a partir da Casa Branca, 1920

O acesso feito pelas escadas, proporciona uma experiência de descoberta entre os dois espaços sendo também o
anfiteatro um espaço de estar e lazer.
O pátio da casa da acsa duplicada abre-se para o céu que
passa a ser a nova vista.
O interior da casa possui o quarto, instalação sanitária e
cozinha. Tendo uma parede que funciona como arrumos
e área de serviço.
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Quanto a sua materialidade, as paredes exteriores da
casa são em pedra já existente tal como o pavimento. As
paredes interiores são em betão.
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House Hooper II, Marcel Breuer, 1959
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The hybrid house, a combination out of the house in Anavyssos and the house Hooper, captures the main themes
of the two houses.
Following the hybrid house has the L-shaped semi open
space of the House in Anavyssos, surrounding the house
and giving it protection from the outside as well as a connection to the outside.
The living and the sleeping area are completely seperated by the courtyard in the middle of the house, adapting
the theme of spereation from the House Hooper. While
the sleeping are is aligned more towards the outside of
the house, giving this are a private atmosphere, the living
area is completely opened towards the courtyard, so the
courtyard can function as a extension of the inside living
space and is the most important room in the building. Also
the hybird house picks up the theme of views throughout the house, entering the house and looking through the
courtyard.

The hybrid house, a combination out of the house in Anavyssos and the house Hooper, captures the main themes
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Como resultado, obtém-se um espaço reduzido ao essencial, num silêncio que espera expectante a vida. Silêncio
este que facilmente se enche com a história de uma boa
leitura à janela, ou com as risadas de uma jantarada com
amigos, e que se deixa marcar pelas pegadas molhadas
de quem tomou um banho lá fora ao final do dia.
É esta vivência que a Casa do Marco permite, e é sobretudo isso que a nova casa quer duplicar.
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Uma Casa Dupla a partir da Casa Branca, 1920

At the edge of the world, right next to the Atlantic, near
Azenhas do Mar, the Casa Branca lays like a cat in the
sun. In complete harmony with the nature, the house of
Raul Lino plays with the boundaries and limits of the place.
But the house itself has no boundaries, the limit between
in and outside is fluid, merging into one space. The border
between in and outside is dissolved, taking the nature inside the house. Casa Branca is nature itself. Raul Lino's
intention to invite nature into the walls of a house and to let
himself be guided by the influences of the given structures
of the environment, the sun, the wind, the sea, the vegetation. A paradigm of architecture.
Nature is what has always been here, consistent, surrounding us, giving us support and limits. We feel comfortable in the nature, elemental, like it’s the place we, humans, belong. Maybe because humans are nature? We
try to protect ourselves from the nature, all its causes and
impacts, while we consist of nature and are only a small
part of the whole system, the world. We want to be protected, sheltered and seen as indispensable.We are nature.
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Nature should be protected. Sun, wind, rain, sea, and vegetation should be protected.
The sun, in the summer very strong, the wind comings
strong from the north and the rain in winter. External factors determining how the Casa Branca found its way of
being implemented into the nature. A very rough climate,
setting the limits and alignments of the house. Facing the
west, to the sea and the south, to the Sintra mountains.
Protecting the house from the immense north winds. Just
as Bernardo Pimentel, Raul Lino’s grandson says, the
house, protecting the nature, had an immense influence
on the emergence of the flora on the site.
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100 years ago, the flora only consisted of local plants,
Juniperus Communis (Zimbros), the Hedera Helix (ivy),
and the Oxalis Corniculata (clover) . Giving the place a
homy, known and natural atmosphere. An atmosphere that
got richer over time and changed into an exceptional and
mixed ambience. Time brought innovation and innovation
human travels. Exotic species found their way to the site
and formed the extraordinary environment we can today
find near Casa Branca. Plants like the Agave Americana,
which is normally based in the Mexico and the desert, the
Aloe Vera, the Metrosideros Excelsea, Centaurea Cinera
(dusty miller) and the Salvia Apiana (white sage) enrich the
atmosphere, give it a character, that can’t be found anywhere else. It’s unique and fragile. A fragility that gives the
place a value that is exceptional and deserves protection,
preservation and respect.
A second house on the site, imitating the interrelation of
the nature and Casa Branca, preserving and protecting the
vegetation on the site as well as respecting its limits. It
spreads only to places, where naturally is no vegetation.
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Respecting the limits of the nature. Limits that give us a
frame but also freedom inside the limits. A house, nature
itself, a path, fluid as the vegetation, creating a connection
to the nature, that is so various and beautiful.
Slowly entering the path over a ramp, floating into the
nature, leading you slowly and steadily into the vegetation. The change of light and shadow, like the sun coming through the vegetation, the plants making shadow on
the ground, the house forms protected inside parts, giving shadow and taking the shape of the path protecting
the vegetation. Inside the first inside part of the house, a
bedroom, buried into the soil for about 1m, connecting to
the Zimbros through the window facing east. In the morning, the sun is rising, waking up in this bedroom you can
see the plants, and the shadows the first sunrays make
flooding inside the room interrupted by the shadows of the
plants. Filling it with warmth and an homely atmosphere.
The organicity of the path, leads to the outside, surrounded by fresh air, on the right side, the plants are growing,
defining the way of the path, growing organically.
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Entering the next inside part of the house, you are passing
the bathroom on your right. Taking a bath, washing your
hands, you look into the nature, see all the species, their
differences and similarities.
Following the natural flow of the fluid space you find yourself in the living area. In the evening, when everyone is
meeting in the centered inside part of the house, to cook
and eat, laugh and cry, fight and love and relax, the sun
sets in the west, saying goodbye to the day. Last sunrays
find their way through the plants and the window into the
room and give it a solemn mood.
Coming outside for a quick moment, before you enter the
second bedroom, so close to the plants, that your hand
can touch the plants briefly leaking a loving touch, feeling
the naturalness of the plants. From the inside of the second bedroom, you look to the south, glimpsing the Sintra
mountains through the Zimbros, Aloe Veras and the Agave
Americana. The brightness and variety of the plants, give
the room colour and cheerfulness, a sunlit atmosphere. It
is easy to spend the whole day in the room, painting, singing, dancing or playing with the children.
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Leaving the second bedroom, following the path around a
sharp edge, you find yourself in a very densely overgrown
part of the path. Completely surrounded by the plants. The
wind coming from the north stroking through the plants and
makes them rustle. We can hear them moving rhythmically, one with the wind. We can hear all the small animals
inhabiting the place and giving it life, the atmosphere shimmering around us.
Coming to the end of the path, the last room opens up,
the reading room. Its openings, facing to the east and the
west. For the first time, have a view on the sea, can see
and hear how the waves break over 60 meters below us,
giving us the calming effect that the sea has. Watching the
horizon, the surrounding starts to flimmer around us and
we sink into a deep and intimate flowing connection with
the sea. The room is an experience, different than all the
other rooms. In the morning you can feel the first sunrays,
coming through plants and the window in the east, and in
the evening you can watch the sun set over the sea. Its a
room that begins and ends the day and makes you completely disconnect form what’s happening in the world.
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Like in a bubble, completely one with yourself, no matter
what you are doing, if you are reading, watching the waves
come in or the plants moving through the wind.
Coming back into reality, leaving the last part of the house,
you are in front of the Casa Branca. The path leads in
the same fluidity and fragility as the vegetation, to Casa
Branca, enables to fully connect to the site and values the
plants. One flowing space, that has separation at the same
time and gives us shelter from the surrounding and shelter
for the plants. The fluidity mirroring the fluidity of life, giving
us space to escape the rush and pause for a moment to
reflect on what has always been there, nature.
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Uma Casa Dupla a partir da Casa Branca, 1920

O mar e o céu. Serão eles paisagem ou apenas cenário
para compor a arquitetura presente neste lugar?
Na extensão da costa portuguesa entre o Cabo da Roca e
o Alto da Vigia, nas Azenhas do Mar, entre o fim e início do
mundo como consideravam os Romanos, um monolítico
branco enfrenta o mar e contrasta co m a paisagem que é
tudo neste lugar.
A Casa Branca se implanta neste espaço e dialoga com a
envolvente, que monta o seu cenário. Com traços singelos
e uma presença marcante, a Casa é um farol e se constrói
com os elementos à s ua volta. Paredes caiadas, portas
e janelas simples, alpendre, lareira e uma cobertura em
telha, estamos diante do arqu é tipo de Casa, que foi projetada em 1920 pelo arquiteto Raul Lino. É uma casa secular, que guarda no seu interior a síntese do habitar. Com
um programa elementar que se mantém até à atualidade.

Casa Branca
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Esta casa experimenta a relação visual com o mar infinito,
atrav é s dos vãos que funcionam como telas pintadas
pela paisagem. A Casa Duplicada por sua vez, procura
estabelecer outra relação com a paisagem, para a construção do seu espaço.
Neste lugar há uma presença forte do mar que ativa em
nós vários sentidos. Fechando os olhos, ainda podemos
sentir e ouvir a sua presença. Deste modo a Casa Duplicada estabelece uma relação sonora com o mar para a
construção do seu espaço.
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“Dentro de Casa o mar ressoa como no interior de um
buzio.” Sophia de Mello Breyner Andresen
A Casa Duplicada está implantada na parte sul da Casa
Branca em frente a pérgula existente, e alinhada nos limites da Casa Branca aparece como uma plataforma que
floresce no solo com 80cm de altura. São feitas aberturas
nesta plataforma que permitem a iluminação e a ventilação no interior da Casa.
Estas aberturas com formas e tamanhos diferentes, anunciam os espaços de luz, água e fogo. Tal como a Casa
Branca, o Duplo tem um programa sintético, que agrega
área de estar, contemplar, dormir, cozinhar, banho e fogo.
Estes espaços por sua vez, estão incubados numa caixa
(o duplo) que é enterrada e constroem no interior, espaço
de luz e sombra.
O Duplo floresce como um banco a cota da Casa Branca.
Este gesto faz da Casa um tímpano, que capta os sons do
mar estabelecendo a relação almejada, e dá um sentido
poético, entre o fogo de baixo e o fogo de cima que criam
condições para existirem no mesmo espaço.
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Paisagem que constrói arquitetura e arquitetura que se
constrói com paisagem.
O acesso é feito por uma escada que corta a plataforma,
e nos conduz até à parte de baixo, neste percurso curto
experimenta-se o que virá a seguir, o desaparecer paulatino da paisagem por cada degrau vencido, que dá lugar a
paredes de pedra com textura rústica, que nos incentivam
a ativar outros sentidos para sentirmos a relação com a
envolvente.
No fim da escada existe uma porta em madeira que nos
liga a sala, que se lê como um espaço único, retangular,
coberto e iluminado indiretamente pela luz do pátio, esta
luz passa pelos vãos de vidro que em bons tempos se
abrem totalmente e funcionam como um único espaço,
alargando a sala até ao pátio. A sala interliga o espaço
de banho, a bancada da cozinha e o espaço de fogo que
reforça a ideia do habitar.
O espaço de banho tem uma abertura zenital que se une
com o céu, a partir do tanque de água podemos experimentar um banho excecional.
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A cozinha, espaço de serviço, dá para o quarto a partir de
um corredor onde a luz é ténue. O espaço de dormir tem
um teto abobadado que propicia outro sentido espacial. O
acesso ao pátio acontece através dos vãos que recebem
a luz do pátio.
O pátio é o espaço de contemplação e o catalisador de luz,
som, ventos e cheiros. É neste espaço onde a temperatura, o cheiro, o som e a luz se condensam para emanar
os outros espaços. Aqui é possível contemplar as fases
do dia através da sombra que se constróicom a incidência
ou não do sol.
E numa sinfonia a casa se constrói com essas notas que
procuram entoar o som do mar numa relação infinita com
o mesmo para a construção deste espaço deslumbrante.
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243

PORMENORES CONSTRUTIVOS

Uma Casa Dupla a partir da Casa Branca, 1920

A casa é escavada e a sua matéria é usada para revestir a
cobertura. A cobertura, uma tampa em betão armado que
encaixa nos limites da escavação e se estende 1 metro a
fim de ganhar resistência, assenta sobre o solo e apoia-se
nas paredes de pedras. Esta cobertura que é visível no
interior de casa ganha uma nova textura através do pigmento que é usado na composição do betão.
A parede do espaço de banho é feita também deste material e evidencia logo que é um outro espaço, assim a
cromática dos materiais procura se aproximar à rusticidade das pedras naturais que formam as paredes.
As portas janelas em caixilharia de madeira procuram
esse mesmo efeito de algo que tem peso cromático e textural e que acentuam com a ausência da luz.
A casa dispõe de um sistema de abastecimento e recolha
de água que permite a eficiência dos serviços, e evita colapsos em caso de chuva.
Em síntese o projeto tem como intenção criar um programa
sintético que dialoga com a pré-existência e proporciona
experiências espaciais ligadas à paisagem através de outros sentidos e se constrói dentro desta narrativa.
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