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RESUMO   O objetivo fundamental da presente dissertação é desenvolver 

uma abordagem interpretativa de identidade, alavancada em torno da 

manutenção do que foram relações com lugar, agora contextos de herança 

rural, em particular, a aldeia de Negrões em Montalegre. 

Pronunciar-se pois, a contemporaneidade com as suas narrativas formais 

e construtivas, perante registos conservados na fisionomia popular do 

lugar, fundada em ajustamentos oportunos a intenções sedentárias de 

apropriação, como a matéria local e, designadamente, a topografia 

humanizada que alguns autores sustentam como identidade ontológica do 

lugar. 

Processos de interiorização do ambiente, através de desenhos, fotografias 

e o contato necessário entre lugar e território, envolveram a necessária 

procura. O conhecimento materializado em bibliografia gravitou em torno 

de disciplinas distintas e confluentes, com o propósito de expressar com a 

nitidez possível a ideia.  

A materialização do conceito, posicionada numa perspetiva de 

composição estética formal e material contemporânea, procurou reforçar 

a noção com a procura e concretização de hipóteses construtivas, 

entendidas adequadas e coerentes, tendo-se concluído que a conservação 

não implica estaticismo ou musealização dos lugares. 

 

 

 

 

 

Palavras-Chave: Lugar; Materialidades; Circunstância; Contemporaneidade, Arquitetura.  
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ABSTRACT    This dissertation aims to develop an interpretative approach 

to identity, leveraged around the maintenance of what were relations with 

a place, now contexts of rural heritage, in particular, the village of Negrões 

in Montalegre. 

Therefore, to pronounce contemporaneity with its formal and constructive 

narratives, given records preserved in the popular physiognomy of the 

place, founded on timely adjustments to sedentary appropriation 

intentions, such as local matter and, in particular, the humanized 

topography that some authors maintain as identity ontological place. 

Processes of interiorization of the environment, through drawings, 

photographs and the necessary contact between place and territory, 

involved the necessary search. The knowledge materialized in the 

bibliography gravitated around different and confluent disciplines, to 

express the idea as clearly as possible. 

The materialization of the concept, positioned in a perspective of formal 

aesthetic composition and contemporary material, sought to reinforce the 

notion with the search and concretization of constructive hypotheses, 

understood to be adequate and coherent, having concluded that 

conservation does not imply statism or the musealization of places. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Place; Materialities; Circumstance; Contemporaneity; Architecture. 
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INTRODUÇÃO  A construção da arquitetura lida com camadas de cultura, 

de conhecimento, um continuum que se ajusta consoante necessidades e 

circunstância, pretextos de conforto, que a condição humana acumula 

desse sempre. 

Por analogia, e tentativa de aproximação à ideia, julga-se, oportuno o 

enquadramento com a celebre síntese de José Ortega y Gasset - eu sou eu 

e minha circunstância, e se não a salvo não salvo a mim1 e arquiteturas de 

herança rural, já cruzadas por outras relações construtivas, como no caso 

da aldeia de Negrões em Montalegre, definida como lugar de estudo, 

desenvolvido na alínea 'Experimentação e Projeto'. 

A arquitetura popular enraizou registos de apropriação e transformação 

do território, enredados em comunidades a quem a geografia concedeu 

identidade. A arquitetura sem arquitetos, assim intitulada por Bernard 

Rudofsky2, construiu a sua luz, a sua escala, a sua topografia, manifestou-

se na condição da natureza do território.      

 

Em forma de sumário: Que identidade a contemporaneidade poderá 

conservar na reabilitação do lugar?   

 

A IDEIA    A construção da resposta, julga, encontrar motivos de suporte 

teórico para a manutenção de ambientes de herança rural, considerando 

o que podermos designar de arquitetura topográfica, remotos 

assentamentos que formaram a relação morfológica com a natureza do 

lugar e a consequente correspondência de escala estabelecida entre o 

conjunto construído e a sua materialidade.  

Encadeamento capaz de formar base interpretativa para novas afinidades 

assentes numa perspetiva de conservação. 

                                                             
1 Cf. Gasset, 1967, p.52. 

2 Rudofsky, Bernard. (1965). Architecture Without Architects. London, Academy Editions. 
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A razão de ser de um determinado contexto arquitetónico, parece firme 

no 'entalhar' das construções que humanizaram a topografia, ao invés dos 

materiais, já globalizados e aplicados consoante desejos e necessidades.  

 

METODOLOGIA   Breves notas em torno habitar, iniciam o desejo que 

persegue uma razão de ser, intimidades que a construção da arquitetura 

revela sob sentimentos de continuidade e transformação, dos quais a 

condição humana parece depender.  

Os materiais descrevem parte da história da arquitetura, assim como o 

espaço/função que agrega outras necessidades. Do ponto intitulado 

'Industrialização e Modernidade' procurou-se expor a crescente influência 

e transformação alavancadas no decorrer do século XIX com a evolução da 

ciência e tecnologia. Gerados 'manifestos' criativos reclamavam 

identidade representativa de uma nova era fundada nos primeiros 

sintomas dos processos industrializados.   

 

As teorias gravitavam num vaivém entre a história e tentativas de rotura. 

Posturas de autores como Gottfried Semper à consciência de Viollet-le-

Duc que apontava para o impacto dos novos materiais3, aos movimentos 

e escolas como Arts and Crafts, Art Noveau ao espírito Bauhaus, trilhavam-

se conceitos modernos de relação com a circunstância, perseguiam o 

desejo de algo realmente novo.  

 

Do contexto europeu à escala das inquietudes da conjuntura portuguesa, 

a intenções prosseguiam desejos semelhantes. Novas materialidades, 

novas narrativas, alimentavam o modernismo mediatizado com os 

conceitos e cânones que Le Corbusier propagava através dos CIAM. 

                                                             
3 Cf. Curtis, 2008, p.24. 
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Implementar uma arquitetura que respondesse e expressa-se novas 

diretrizes e perceções de estética e habitabilidade, procuravam os 

arquitetos do modernismo português suporte na construção vernácula, 

para analogias materiais e espaciais, capaz de justificar nova plasticidade. 

 

Pontos de contacto entre o contexto europeu e a realidade portuguesa, 

permite-nos entender desejos e inquietações coincidentes a ritmos 

distintos. Porventura distância sentida com o que se passava 'lá fora' 

contribui para um modo de fazer e pensar português, para uma 

arquitetura já enraizada, como procura descrever o desenvolvido na alínea 

'Contexto Português'. 

 

Este entrelaçar de interrogações e influencias expandiu-se à escala 

civilizacional, para as quais os materiais e inerentes sistemas construtivos, 

ditaram novos ritmos e linguagens construtivas. 

Os contributos de vários autores prosseguiram até à atualidade, com 

expressões várias geraram pontos de contacto, que 'O Tempo e o Modo' 

descreve com as obras de referência selecionadas, que apesar de 

plasticidades e épocas diferenciadas parecem arrastar intensões 

semelhantes em torno da identidade arquitetónica e a sua relação 

espaço/tempo. 

 

ESTADO DA ARTE    Da tríade Vitruviana, firmitas, utilitas e venustas, aos 

quatro elementos estipulados por Gottfried Semper, a Kenneth Frampton 

com a ideia de projeto sob o cruzamento topos, tipos e tectónica4, a 

arquitetura parece progredir sob a necessidade de justificação, de verdade 

perante a identidade construtiva. 

                                                             
4 Cf. Deplazes, 2010, p.10. 
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A transição dos séculos de XIX para XX, concentrou e estimulou decisivas 

roturas com analogias de representação derivadas do já alcançado, a 

mímese a que se refere Josep Maria Montaner5. 

Novas expressões influenciavam o pensamento, as artes plásticas, 

identificadas com o Abstracionismo, o Funcionalismo, Organicismo o 

Cubismo, dialogavam com a arquitetura, exponham representações 

decisivas para uma nova era da relação humana com a criação. 

 

A arquitetura na sua essência, deriva de narrativas particulares, progrediu 

por entre as idiossincrasias de Frank Lloyd Wright, Victor Horta, Alvar Aalto 

por Le Corbusier, Mies Van der Rohe, Gropius, Barragan, Álvaro Siza, entre 

outros, fundara a plasticidade dissecada e a familiaridade sensorial. 

As considerações de ordem antropológica, questionaram os discursos 

modernos, os cânones do 'Estilo Internacional' difundido amplamente. 

 

Autores como Vittorio Gregotti ou Raimund Abraham, mencionam a 

influência da história do lugar enquanto suporte necessário à arquitetura 

contemporânea, entendido segundo as características da sua morfologia 

e arquitetura. Gregotti refere-se a Álvaro Siza para sublinhar a importância 

do lugar enquanto fator primordial de influência, que para este, assume o 

papel de ator principal do projeto (Gregotti, in Rodrigues, 2010, p.646). A procura 

por linguagens e conceitos entendidos adequados a um arrastar de uma 

certa identidade, gravitam em torno do desejo de apontar com nitidez a 

razão formal e a sua relação com a história, por analogia ou rotura.     

O conceito teórico do Regionalismo Crítico, deteve relevância na 

estruturação da ideia que kenneth Frampton reforçou e ampliou com 

particular enfase para o artigo intitulado Em Direção a Um Novo 

Regionalismo Crítico: Seis Pontos Para Uma Arquitetura de Resistência. 

                                                             
5 Cf. Montaner, 2012, p.15. 
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CONCLUSÃO   Da necessidade, progrediu o ser humano. Da necessidade, 

por ventura, aspiramos a um conforto que transcende a mera função, a 

intrínseca criação, que e em particular, no discurso deste contexto, 

salienta a autenticidade, que a materialidade, forma e espaço devem 

descrever com detalhe uma razão de ser. 
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CONSIDERAÇÕES EM TORNO DO HABITAR   A substância que promove a 

forma no processo de ancorar/aportar o Homem ao lugar, materializa as 

suas intenções de residir. A mais remota humanização do território, expôs 

modos e processos de assentamento, hábeis a uma apropriação alongada 

no tempo, fixou hábitos, demarcou culturas, fundou antropologicamente 

o lugar. A relação com o espaço manifesta-se através dos lugares, espaços 

humanizados, manifestações objetivas de diálogo material e imaterial 

entre Homem e Natureza, Physis. 

Heidegger, diz-nos que a essência do habitar é o resguardo1, proteger e 

cultivar, da natureza já medida que Gonçalo M. Tavares descreve como 

cultura, natureza a que retirámos o medo, como este fosse uma substância 

(Tavares, 2006, p.3).  

 

A humanização do território, acumulou convivências de relação material e 

imaterial, através do lugar, moldou necessidades que a geografia ditou.  

A persistência humana, revelou intensões objetivas de ocupação e 

apropriação do espaço, fundou particulares modos de cultura. Da 

geografia brotou o lugar, de carácter intrínseco, narrou um enraizamento 

temporal de homogeneidade própria, como espécie de continuum da 

natureza.  

 

O conhecimento acumulado no tempo, vinculou gradualmente 

particulares expressões ao espaço vivenciado. O arqueólogo André Leroi-

Gourhan, concluiu que a construção de culturas regionais, implica longos 

séculos de permanência nas mesmas regiões (1971), uma acumulação 

paciente de vida, que “mesmo quando isolada, ajusta constantemente o 

seu capital técnico às necessidades e à evolução do meio natural (Leroi-

Gourhan, 1971, p.16).  

                                                             
1 Cf. Heidegger, 1997, p.125-141. 
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 António Damásio, a propósito de cultura escreveu: Os seres humanos 

distinguiram-se de todos os outros seres ao criarem espantosas coleções 

de objetos, práticas e ideias conhecidas coletivamente como «culturas» 

(Damásio,2017, p.13). A abordagem, comporta uma dimensão temporal, um 

arrastar civilizacional que adensa a condição Humana na sua complexa 

relação com o construído.   

 

A superação sucessiva das necessidades inerentes à vida humana, conduz 

o Homem numa procura crescente, sustentada na identidade, orientação 

e simbolismo.  

Ortega y Gasset, alude ao bem-estar, como condição necessária e 

intrínseca à vida humana, condição essa, definidora da persistência 

perante a existência, uma capacidade particular de relação com o meio, 

uma reforma da natureza (Gasset,2009, p.31). A apropriação do meio natural, 

implica uma inevitável transformação que Gasset em síntese descreve: A 

técnica é o contrário da adaptação do sujeito ao meio, dado que é a 

adaptação do meio ao sujeito (Gasset,2009, p.33).  

 

Habitar é um diálogo complexo de relação com o mundo. Construir é 

intrínseco à continuidade do Homem sobre a terra, define-se por uma 

postura transformadora, humaniza o território por meio da evolução da 

técnica. Técnica, segundo de Ortega y Gasset, em 'Meditações Sobre a 

Técnica' remete-nos para a habilidade humana de produzir o que 

simplesmente não existe, uma reação enérgica (Gasset,2009, p.31) capaz de 

desenvolver uma sobrenatureza (Idem). Em síntese, Gasset remete a 

essência existencial para uma procura sucessiva.  
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A condição humana acumula necessidades à medida que suprime níveis 

de conforto, - não apenas resposta a um estar, mas essencialmente a um 

bem-estar2. 

Habitar, reveste-se de uma espessa e contínua camada de criatividade e 

conhecimento, de modos de organização comunitária, de particulares 

modos de olhar o mundo, de intercâmbios à escala do globo e mais 

recentemente, a dimensão virtual.  

 

A construção da arquitetura vincula expressões de circunstância: 

geográfica, social, política e económica. O cruzamento de culturas, 

adensou a caracterização dos povos, através da língua, o vestuário, a 

gastronomia e naturalmente a arquitetura.  

A identidade cultural, evolui entre a tendência de mudança e o desejo de 

continuidade (Giedion, 2004, p.883) um arrastar de influências que 

entrelaçam memória e conhecimento, conduzindo à materialização e 

caracterização de cada lugar. O espaço humanizado, o lugar, revela 

necessidades, relação de suporte e orientação com o território.  

 

A necessidade de apropriação, definiu fronteiras, povos, culturas, 

concebeu em distintas dimensões, construções que cada civilização 

ergueu em função de um entendimento de relação e perceção do mundo. 

A delimitação de um espaço, inicia um processo construtivo e de 

apropriação, revela vontades objetivas à permanência e definição de um 

lugar. Uma elementar estrutura de um abrigo, limita o espaço mensurável 

ajustado à dimensão humana. O chão, paredes e cobertura, constituem a 

subcamada do espaço e consequente do lugar, delimitado pelo solo, céu e 

linha do horizonte.  

                                                             
2 Cf. Gasset, 2009, pp.33-39. 
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As construções definem comunidades, revelam caracterização específica, 

por meio da materialidade que constitui a arquitetura e outras 

necessidades.   

 

A matéria que nos envolve torna-se parte de nós, sendo através dela que 

reunimos um complexo conjunto de referências, capaz de arrastar por 

gerações, motivos de identidade cultural.  

Heidegger escreveu que construir é em si mesmo habitar, [...] um demorar-

se junto às coisas (Heidegger,1997, pp.128-131), relação humana com a 

materialização de necessidades, um acumular de afetos, cruzados com o 

que designamos de memória coletiva, elementos de identidade individual 

e local, transportados a cada geração, que se diferencia na diversidade da 

acomodação dos povos.  
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Revelações. 

1 Machu Picchu, Perú.   2 Desenho de Graça Morais. Registos de 

Trás-os-Montes, s./titulo, 1996.   3 Pilares antropomórficos de 

uma casa de étnia Dogon, Mali.   4 Mesquita de Djené, Mali. Obras 

de recuperação após as chuvas de inverno. 
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INDUSTRIALIZAÇÃ0 E MODERNIDADE   Mudança de Paradigma   Modernidade e Estilo   
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MUDANÇA DE PARADIGMA   O cruzamento de povos e culturas, parece ter 

produzido ao longo do tempo, civilizações definidoras de território. O 

advento das grandes navegações propagou e alcançou conhecimento, à 

escala do globo, com efeitos percorridos até à atualidade. Momentos de 

realce histórico, determinaram transformações travessais de amplitude 

civilizacional. Da Idade Moderna, emergem a Revolução Industrial e a 

Revolução Francesa, definidoras, catapultas da modernidade, que 

Zygmunt Bauman, alude no seu pensamento: 

 

A modernidade começa quando o espaço e o tempo são separados da 

prática da vida e entre si, e assim podem ser teorizados como categorias 

distintas e mutuamente independentes da estratégia e da ação; quando 

deixam de ser, como eram ao longo de séculos pré-modernos, aspetos 

entrelaçados e dificilmente distinguíveis da experiência vivida, presos numa 

estável e aparentemente invulnerável correspondência biunívoca (2011, 

p.15).  

 

A noção de arquitetura moderna emergiu de um contexto de grandes 

transformações sociais e tecnológicas, em países industrializados do 

centro da Europa, com enfase, para a Inglaterra numa fase embrionária.  

A Revolução Industrial, inevitavelmente patenteia um processo charneira 

que motiva progressivamente vincadas alterações. A industrialização dos 

processos, gerou mudanças na perceção do mundo, graduais 

transformações no quotidiano que reformularam progressivamente, 

estruturas rurais e urbanas.  

A influência dos ideais progressistas, sublinhados por William Curtis, como 

a perda da confiança na tradição renascentista e as teorias que a tinham 

sustentado (Curtis, 2008, p.21), estímulos a transformações que 

caracterizaram a transição do século dezoito para dezanove, que Curtis 

reforça com um sentimento gradual de criatividade desvinculada dos 
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cânones clássicos. Sigfried Giedion, refere o século XVIII como idade do 

ouro da máquina e da produção ilimitada (Giedion,2004, p.190), marcado pelo 

impulso conjuntural que nutriu a invenção e influenciou de forma 

transversal a estrutura social.  

A crescente substituição do trabalho manufaturado por sistemas fabris de 

produção em série, gretou padrões tradicionais de trabalho, para os quais, 

a ciência contribuiu de forma decisiva, com influência no desenvolvimento 

da tecnologia que reforçava sucessivamente a industrialização. 

Das novas sugestões materiais e tecnológicas para a construção, emergiu 

o conceito de arquitetura moderna. Teorias em torno de identidade e 

estilo, procuravam conceitos que deambulavam entre o passado e o 

desejo de uma representação contemporânea, que projetasse o espírito 

vanguardista. 

 

As transformações decorrentes do contexto progressista, gerou a 

independência académica da Arquitetura e da Engenharia, esta mais 

identificada com os avanços da ciência, prosseguiram as faculdades com o 

debate que a natureza de ambas não permitia um afastamento. 

Do centro da Europa propagava-se a industrialização, que expandiu os 

propósitos e efeitos, acolhidos ao ritmo dos distintos contextos 

socioeconómicos, influenciados por um efeito progressista assente numa 

economia gradualmente industrializada.  

 

As grandes exposições do século XIX procuravam exibir uma nova 

realidade tecnológica, que Inglaterra e França exibiam, motivadas por 

gestos de poder e avanço científico. Em paralelo, debatia-se a interferência 

de novos padrões de construção, teorias alavancadas por um estremecer 

da identidade enraizada, agora abalada pela inquietude propagada na 

circunstância industrializada. A Inglaterra da Revolução Industrial, conhece 
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a antítese aos processos padronizados, que o confronto entre artesão e 

máquina gerou nos ideais de   William Morris, John Ruskin ou Augustus 

Welby Pugin.   

Autores do circuito das artes e mentores do movimento Arts and Crafts1, 

reagiam contra a crueza da mecanização (Curtis,2008,p.92), reclamando um 

atenuar do impacto da industrialização que, para além de acreditarem 

contribuir esta, para uma degradação cultural da sociedade, defendiam os 

processos artesanais por forma a conservar a génese da criação, inerente 

a uma relação direta entre matéria e atividade humana, alicerçados na 

defesa da identidade artesanal enquanto projeção cultural. 

Com um processo de industrialização tardio em relação a Inglaterra e 

França, a Alemanha debateu 2  a adequação produtiva entre artista e 

indústria. Impulsionador de uma razão de forte vocação e carga identitária, 

Herman Muthesius, procurou desenvolver e incutir um espírito industrial 

particular, com o propósito de conceber uma posição diferenciada, em 

que o arquiteto alemão imaginava ser possível, a partir de uma 

 

... elite industrial esclarecida que, ele esperava, poderia ser educada para 

liderar a nação alemã [...] a elevação de um bom-gosto geral para assumir 

uma posição de supremacia nos mercados e negócios mundiais... O teor 

moral da vida deveria ser elevado através do impacto de objetos bem 

desenhados para o comércio, o lar e o ambiente de trabalho – na verdade, 

para o meio ambiente como um todo (Curtis,2008, p.100).   

 

As sugestões propagadas nos novos materiais e sistemas de construção, 

como o ferro e o vidro, elucidava Eugène Violett-le-Duc, para uma nova 

                                                             
1   O movimento Arts anda Crafts, fundado na segunda metade do século XIX em Inglaterra, surgia da 

inquietude gerada entre industrialização e processos artesanais, que John Ruskin e William Morris, entre 

outros, entendiam não serem compatíveis. 

2  Cf. Curtis, 2008, pp.99-112    
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realidade, precursora de alavancagem progressiva da história da 

construção, consciente, de que o século XIX deveria tentar formular o seu 

próprio estilo através da procura de formas «apropriadas» às novas 

técnicas e às diferentes condições sociais e económicas (Curtis,2008,p.24), 

que Karl Friedrich Schinkel, considerava insuficiente a imitação de velhas 

formas ... e que deveria haver uma profunda transformação” (Ibidem), sem 

que para isso se abdicasse do passado. William Curtis, sublinha os escritos 

de César Daly e Gottfried Semper, que redigiram conceitos similares, 

evocando os modos de construir tradicionais e a relação necessária com 

métodos artesanais, a linguagem arquitetónica do passado e as 

abordagens para novas representações. 

  

Considerando o passado como referência de autenticidade 

construtiva e arquitetónica, Eugène Violett-le-Duc, aludia aos exemplos 

medievais em detrimento dos clássicos, justificando que eles apresentavam 

evidências de uma expressão mais «honesta» de materiais e métodos de 

construção (Curtis,2008, p.27), teorias que procuravam um 

reposicionamento genuíno para a arquitetura, como o primitivismo3, que 

Marc-Antoine Laugier procurou representar através da imagem da cabana 

primitiva, evocativa da génese da arquitetura, um ideal clássico que 

remetia para uma nitidez estrutural e funcional.   

Os avanços proporcionados pela ciência à tecnologia, potenciaram o metal 

milenar. O ferro, revigorado pela ciência, inspira uma ampla aplicação 

técnica e funcional, sugerindo novas relações de âmbito construtivo, 

funcional e estético. A aplicabilidade da nova tecnologia, surge na 

substituição de elementos estruturais em madeira, como asnas e pilares 

                                                             
3 O primitivismo, teoria que segundo William Curtis, surgia em meados do século XVIII nos escritos de Marc-

Antoine Laugier, por influência da doutrina vitruviana, idealizara, a génese da arquitetura, materializada a 

partir da cabana primitiva, (In Curtis, 2008, p.26).  
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em ferro fundido, de acordo com o apontamento de Sigfried Giedion4, 

respondendo a necessidades de espacialidade fabril e apontamentos de 

estruturação de espaço doméstico.   

Da máquina fabril, à emblemática locomotiva a vapor, a aplicabilidade do 

ferro propagou-se de forma transversal, sugeriu novos desenhos de 

âmbito urbano e escala doméstica, elementos estruturais definidores de 

novas espacialidades e estruturas.  

 

O ferro torna-se elemento de vanguarda, de poder tecnológico 

que impulsiona uma aplicação regeneradora da imagem moderna, em 

conjugação com o vidro, despertam para novas sensibilidades. Os grandes 

vãos e amplas áreas envidraçadas, libertam os edifícios das tradicionais 

construções em alvenaria. Elegantes pilares em ferro, remetem ainda para 

uma analogia com a estrutura Gótica, não deixando de nutrir a criatividade 

e a experimentação inerente ao pensamento arquitetónico.   

Das potencialidades do novo material, é erguida a primeira ponte em ferro 

fundido, construída em Inglaterra entre 1775 e 1779 sobre o rio Severn. 

Edifícios em altura, galerias expositivas e torres de caracter escultórico, 

como a Torre Eiffel ou a estátua da Liberdade em Nova Iorque, 

estruturadas em ferro fundido, exibem o progresso tecnológico.  

 

A Exposição Internacional de Paris, de 1889, comemorativa do centenário 

da Revolução Francesa, tem como propósito exibir tecnologia associada ao 

ferro, aplicada à indústria e construção, motivada pelo espírito 

vanguardista da época. Abordada por Sigfried Giedion a Galeria das 

Máquinas, é caracterizada como algo radicalmente novo e estranho.  

A curiosidade deste espaço segundo Giedion, está na união e interpretação 

do edifício e do espaço externo, da qual surgem uma ausência de limites e 

                                                             
4 Cf. Giedion 2004, pp.209-214 



 

-31- 

um movimento completamente novos ... O último indício da antiga coluna 

desapareceu (Giedion, 2004, p.162). A procura de uma linguagem 

verdadeiramente moderna, determinava correntes artísticas, derivadas da 

experimentação e consequentes de géneros já iniciados como o 

movimento Arts and Crafts, do qual parece derivar no final do século XIX a  

Art Noveau, em particular aplicada à arquitetura, evidencia-se pela 

conjugação orgânica de materiais como o ferro, vidro ou madeira, relação 

contagiante que, parece ter influenciado a obra e Gaudí5.  

 

A vanguarda suscita uma moderna manipulação na transformação do ferro, 

que Eugène Viollet-le-Duc tinha já experimentado, no sentido de explorar 

a plasticidade de um material que inspirava e incutia uma nova relação 

com a construção da arquitetura e da engenharia, composições de um 

entrelaçado6 que viria a determinar as conceções de Vitor Horta, narradas 

por uma ampla aplicação do ferro, como esse material fosse um filamento 

orgânico que se insinuasse na estrutura para subverter a inércia da pedra 

(Frampton,2003, p.73), orgânica, que o arquiteto belga explora, entre outros 

autores como Henry Van de Velde, com particular destaque para o 

mobiliário, Hector Guimard ou Otto Wagner. 

 

 

 

                                                             
5 Cf. Frampton, 2008, pp. 69-80    

6 Expressão usada por Kenneth Frampton, ao referir-se à obra de Victor Horta, com analogias com o trabalho 

de Jan Toorop, artista gráfico holandês e a importância da pintura na Arte Nova Belga.  in: Frampton, Kenneth 

(2003). História Crítica da Arquitetura Moderna (3ª ed), (Jefferson Luiz Camargo, Trad.). São Paulo: Martins 

Fontes. 
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O Ferro, o Vidro e Uma Nova Espacialidade. 

1 Ponte ferroviária sobre o rio do Forth, Escócia. Benjamin Baker e 

John Fowler, 1890.   2 Oxford Museum, Inglaterra. Thomas Deane 

e Benjamin Woodward, 1860.   3 Palácio de Cristal, Londres. Joseph 

Paxton, 1851.   4 Galeria das Máquinas, Paris. Victor Contamin e 

Charles Louis Ferdinand Dutert, 1889. 
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A conjugação de sistemas e materiais, conduz por experimentação 

ou acaso a novas soluções. Na transição dos séculos XIX para XX, ensaiava-

se o sistema construtivo que viria a marcar e revolucionar a construção da 

arquitetura do século XX, o betão armado.  

Sistema construtivo desenvolvido com a cadência natural da 

experimentação, é usado de forma concreta, segundo Sigfried Giedion, 

por volta de 1890 nos EUA, com Ernest Leslie Ransome e François 

Hennebique em França, este, patenteado em 1892 e designado de sistema 

Hennebique.  

 

À semelhança das técnicas em ferro fundido, o novo material, o cimento 

armado e posteriormente o betão, estruturados interiormente com ferro, 

iniciavam um refazer, ou um considerar de novas sensibilidades, 

suscitaram inspirações construtivas e fomentaram ritmos de construção 

identificados com os processos de vanguarda.  

O cimento armado, usado na construção da igreja St-Jean-de-Montmartre 

em França, acolhia a contínua experimentação, agora manifestada na 

progressão de um recurso estrutural, que dilatava as conjugações e 

sugestões estéticas de estruturação do espaço.  

A substituição gradual de materiais como pedra e madeira em construções 

de carácter doméstico, absorvia paulatinamente uma solução 

vanguardista, decisiva na transformação e evolução da expressão da 

arquitetura.  

O aperfeiçoamento das estruturas metálicas e o aparecimento de uma 

nova conjugação material, como o betão armado, influenciaram toda a 

economia do século XX, direta e indiretamente relacionada, contaminaria 

toda a estética e espacialidade de uma outra arquitetura. 
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O Betão-Armado e a Expansão Modernista. 

5   Salão do Centenário, Breslávia, Polónia. Max Berg, 1911-1913.  

6 Catedral Notre Dame, Le Raincy, França. Auguste Perret, 1922.   

7 Edifício S.C. Johnson & Sun, Racine, Wisconsin, EUA. Frank Lloyd 

Wright, 1936-1939.  8 Ponte Tavanasa, Suíça. Robert Mailart, 1905.  

9 Sistema Dom-ino. Le Corbusier, 1914-1915. 10 Sistema 

construtivo em betão armado, desenvolvido por François 

Hennebique em 1892. 
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Le Corbusier, sugere a autonomia da estrutura ao apresentar a solução 

Dom-ino que fomentaria uma independência à organização espacial 

interna e uma expressividade externa cada vez mais despojada e austera 

que o modernismo incutia.  

Aliados à padronização de elementos prefabricados e a uma aplicabilidade 

progressivamente simplificada, incutiram uma certa emancipação de uso 

e ritmos construtivos, cada vez menos dependente dos processos 

humanizados. As hipóteses construtivas cruzam-se progressivamente, o 

ferro, o aço, o vidro e o betão armado e outros de aplicabilidade milenar, 

tornam-se elementos decisivos na imagem da arquitetura do século XX, 

com oportunas conjugações entre tradição e modernidade.  

 

A procura por uma identidade arquitetónica, inquieta todo o século XX, de 

congressos a movimentos imbuídos num espírito de vanguarda, o debate 

prossegue em paralelo com a prática experimental da construção da 

arquitetura. 

 

Têm por isso razão os modernistas que julgam que a uma nova técnica deve 

seguir-se uma nova sensibilidade. (Zevi, 2002, p.151) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-36- 

MODERNIDADE E ESTILO   Nada é produto sem o já alcançado, por mais 

espessa que seja a dimensão temporal. Por rotura ou interpretação, por 

mero acaso ou consideração teórica, o conhecimento ajusta-se em cada 

faculdade e essencialmente produto do cruzamento transversal às práticas 

humanas. Argumentar procedimentos decorrentes das transformações 

socioeconómicas e políticas, processadas ao ritmo da industrialização, 

nutriu a experimentação teórico-prática da arquitetura, acumulada ao 

ritmo da evolução, que o século XIX adensou, com a contribuição de 

teóricos como César Daly, Eugène Viollet-le-Duc e Gottfried Semper. 

 

Das escolas aos movimentos artísticos, do design à pintura, da literatura à 

arquitetura e à música, as influências reuniram teorias e práticas, focadas 

num espírito progressista, que imaginava poder responder e conjugar 

circunstâncias sociais e artísticas. Das inquietudes, emergia após a 

Primeira Guerra Mundial, uma linguagem de rotura, a que se viria a 

designar de 'Estilo Internacional', doutrina propagada com as 

particularidades de arquitetos como Le Corbusier, Gerrit Rietveld, Walter 

Gropius, Ludwig Mies van der Rohe, entre outros.   

As noções de representação/interpretação, comportam uma dimensão 

idiossincrática, capaz de gerar movimento/manifesto, motivados por 

vontades particulares, na procura de novas narrativas alavancadas na 

evolução tecnológica e de um inconformismo inerente à criação humana. 

O século XX, arrasta do anterior, gestos por uma identidade depurativa, 

uma nitidez e clareza das formas, que a geração fundadora do novo século 

difundiu.  
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A afinidade que acompanhou a história da arte e da arquitetura, 

desenvolveu-se em torno da noção de mímese 7 , que alcançou o seu 

máximo desenvolvimento no classicismo e no neoclassicismo (Montaner,2012, 

p.15), cânones que esvanecem com o espírito de rotura alcançado na 

transição do século XIX para XX, uma procura por novas formas e 

expressividades, baseadas no princípio da abstração, teorizada na 

invenção, conceituação, simplificação, elementarismo, justaposição, 

fragmentação, simultaneidade, associação ou colagem(ibidem,p.15).    

 

Num ensaio intitulado 'O Uso e abuso da História' publicado em 1873, 

Friedrich Nietzche, alude à necessidade da Europa, livrar-se do peso 

histórico e revelar as capacidades contidas.  

O progressivo afastamento de analogias e imitações de natureza clássica, 

que o espírito de mímese já referido, tendia a reproduzir, desafiou artistas 

a desenvolver mecanismos de perceção, interessados em colocar o recetor 

numa nova relação com a obra e romper com os condicionalismos 

estéticos enraizados no gosto clássico.  

 

A construção de uma obra, pressupõe acrescentar algo ao já 

alcançado, um avanço desafiado pelas questões deixadas na abordagem 

anterior, um processo cognitivo, em que, o objetivo da imagem não é 

tornar mais próximo da nossa compreensão a significação que ela traz, 

mas criar uma perceção particular do objeto, criar uma visão e não o seu 

reconhecimento (Shklovsky, 1976, p.50). As obras de autores como Pablo 

Picasso, Wassily Kandinsky, Piet Mondrian, parecem ter influenciado o 

processo criativo e evolutivo da arquitetura, novas abordagens de relação 

                                                             
7  Cf. Montaner, 2012, p.15 in; Montaner, Josep Maria (2012) A Modernidade Superada: Ensaios Sobre 

Arquitetura (2ª ed., rev.e amp.; Alicia Penna, trad.). São Paulo: Gustavo Gili      
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espaço/indivíduo, mecanismos estéticos, estruturais, formais e 

compositivos, questionavam sucessivamente o ideal progressista. 

 

A Art Noveau, movimento que emerge no culminar do século XIX, 

é tido por Henry-Russel Hitchcock como o primeiro estágio da arquitetura 

moderna na Europa (Curtis,2008, p.54), não obstante, renunciar totalmente 

a práticas e analogias do passado, sugeria uma reinvenção de 

procedimentos construtivos que o sentimento de leveza suscitado pelo 

ferro e vidro, transmitiam. 

A influência mútua que intersecta e conduz a evolução das artes, 

intersecta linguagens comuns. Arquitetos precursores da Art Noveau, 

como Vitor Horta, Henry Van de Velde ou Hector Guimard, propagaram 

entre a escala do objeto à arquitetura, um discurso construtivo particular, 

com evidencias, por exemplo na pintura ou na escultura, como são o caso 

dos desenhos de Jan Toorop, demonstrativos de expressões paralelas em 

contextos criativos distintos, no entanto complementares.  

 

Os diálogos provocados por influência de processos cognitivos de 

abstração, na arte e em particular na arquitetura, entre eles o Cubismo ou 

a corrente holandesa, De Stijl, produziram efeitos práticos, materializados 

em narrativas arquitetónicas, embrenhadas num sentimento que ansiava 

por uma descolagem definitiva com o historicismo.  

A arquitetura desenvolveu e progride com os seus códigos, as suas 

especificidades estéticas, como em qualquer outro ato criativo, inerente 

às dúvidas e ao influente cruzamento transversal do pensamento.   
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A Arte Nova, a Procura da Modernidade. 

11 Hotel Tassel, Bruxelas, Bélgica. Vitor Horta, 1893.   12 Estudo de 

Hector Guimard, 1903.   13 Casa de Vitor Horta. Bélgica, 1901.    

14 Desenho de Jan Toorop, 1903. 

 

 

 

 
 



 

-40- 

A prática da disciplina, abordada com a amplitude que a sua relação e 

presença implicam, tende para uma relação íntima com as restantes artes, 

porventura por razões clássicas, mas, entende-se que as coisas se cruzam 

inevitavelmente.   

O desenho é a caligrafia necessária que possibilita procurar e imaginar a 

essência, uma procura permanente de conjugação entre matéria e espaço.  

 

A Bauhaus8  fundada em 1919 por Walter Gropius, procurou afirmar e 

institucionalizar conceitos com ampla propagação, aliar sentido estético e 

função, que o artista e artesão, poderiam desenvolver e fornecer com o 

propósito de reunir conhecimento e conferir identidade a cada obra.  

A escola alemã, que arranca inicialmente em Weimer e posteriormente em 

Dessau, apesar de curta vida, fundou pesquisa fundamental e particular, 

com projeção e influencia até à atualidade.   

Conceito vanguardista, que incutia um espírito de alheamento cultural, 

implicava que os estudantes enfrentassem a criação de novas formas e a 

articulação de novos materiais sem nenhum condicionamento cultural 

(Montaner, 2013, p.16), estimulados para uma abstração concetual e 

analítica.  

De artes tão distintas e simultaneamente complementares, como 

cerâmica, têxtil, pintura e arquitetura, entre outras, reunira a Bauhaus um 

discurso particular, de alavancagem estética, a procura pela essência que 

cada resultado criativo deveria expressar, uma filosofia interessada na 

consideração da indústria, enquanto setor fundamental para a propagação 

dos produtos e com o propósito de incutir uma diferenciação produtiva 

para com outros estados e culturas.   

                                                             
8 A fusão da antiga Academia de belas Artes com a Escola de Artes Aplicadas, instituições em Weimar, 

Alemanha, conduziu à fundação da Bauhaus, que Gropius imaginava reunir artes e ofícios, no sentido de 

aproximar a estética e função. Cf. Curtis, 2008, pp.183-200.      



 

-41- 

A inquietude propagava o desejo em alcançar uma arquitetura 

decididamente autêntica, recolhia estímulos vários, da filosofia às artes, a 

circunstância social identificada com processos industrializados, forneciam 

ingredientes, capaz de sustentarem a progressiva transformação 

identitária da arquitetura. 

Reflexo de acumuladas fugas que a criatividade sugeria e particulares 

necessidades, alavancadas por duas guerras mundiais, surgem com a 

natureza que circunstância incutia, oportunidades de implementação e 

transformação de relação com o território, através do urbanismo e da 

arquitetura. 

 

Os ideais, que comportam determinada identidade sociocultural, parecem 

ter sido conduzidos no tempo e no espaço, por interferência, dúvidas, 

avanços e recuos, um sentimento de déjà vu, enredados no avanço do 

conhecimento, científico e tecnológico. 

 

Cada indivíduo, perante o processo criativo, procura uma aproximação ao 

seu íntimo, uma identidade questionada a cada novo estímulo que tende 

a incutir como ajuntamentos necessários à circunstância.  

Um processo de progressão cultural, necessariamente composto de 

particulares identidades, que o fator tempo acumula por entre teorias de 

estética e composição construtiva, gestos particulares de interrogação.   
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A Bauhaus, a Pesquisa como Princípio. 

15 Candeeiro de mesa, concebido por Wilhelm 

Wagenfeld e Carl Jakob Jucker, 1924.  16 Edifício da 

Bauhaus em Dessau, Alemanha. Walter Gropius, 1926.  

17 Cartaz para exposição na Bauhaus em Weimer. Joost 

Schmidt, 1923.  18 Fábrica Fagus, Aldeld, Alemanha. 

Walter Gropius e Adolf Meyer, 1911-1912.  19 Poltrona 

‘Wassily’, criada por Marcel Breuer, 1926.  
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Os Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAM) 

realizados entre 1928 e 1956, comportavam um raciocínio sociopolítico 

alavancado na visão progressista do mundo moderno. A propagação de 

um ideal, motivado na expansão de uma linguagem verdadeiramente 

moderna, procurou projetar uma vincada consolidação na arquitetura e 

no urbanismo, que ficara associado ao incontornável Le Corbusier.   

A 'Carta de Atenas', 'Os Cinco Pontos Para Uma Nova Arquitetura', 

evocavam uma nova estética, assente em prossupostos ideológicos como 

o funcionalismo, racionalismo, uma conceção de cidade ideal, teorias 

suportadas em filosofias como a abstração formal e a expressão de novos 

materiais, aliada a processos padronizados, procurava implementar uma 

ideia de unidade, um todo, uma disciplina quase mecanizada que o 

urbanismo e a arquitetura deveriam expressar com rigor. 

 

Influenciar e assegurar a relação estética conveniente à prática da 

arquitetura e de elementos constituintes e complementares do espaço, 

reforçou a necessidade de fornecer um instrumento de proporções que 

compreendesse unidades de medida distintas, como polegadas e metros, 

com o propósito de uma ampla implementação dos novos ideais.    

Neste contexto ideológico, uma espécie de contaminação concebida para 

influenciar amplamente pensamentos, conduziu Le Corbusier à criação do 

Modulor. Matriz de proporções gerada em torno da figura humana, 

clássica referência que agora definira uma altura média, complementada 

com a sequência de Fibonacci e o retângulo de ouro, o conceito do Homem 

Ideal que deveria responder a todas as necessidades de proporção que o 

espaço deveria integrar.   
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O imaginário progressista de Le Corbusier, produziu e propagou diretrizes 

específicas, objetivas, geradoras de novos discursos, interpretados por 

idiossincrasias várias que a plasticidade arquitetónica particular 

desenvolveu e cultivou. 

 

Sob o signo dos avanços da ciência e da técnica, a abstração é o impulso 

intelectual e formal mais característico, sintético e renovador de todas as 

artes no século XX. Determina a transposição estética da confiança no 

progresso e no futuro, configurando um novo espaço infinito e livre, novas 

formas abstratas, plásticas e musicais, impulsadas pela velocidade, 

impregnadas de um tempo mutante, instantâneo e dinâmico, radicalmente 

opostas à tradição (Montaner, 2002, p.64). 

  

A abstração, como mecanismo psicológico impulsionador de uma visão 

diferente e necessária perante a obra de arte, questiona e nutre a criação 

de forma transversal. O artista do século XX, procurou a emancipação dos 

cânones clássicos, a rotura com representações enraizadas e o desejo de 

apontar e evocar uma nova era. O poeta António Machado, citado por 

Josep maria Montaner, escreveu: 

 

A arte contemporânea, ao não seguir uma linguagem e alguns cânones 

estabelecidos, permitiu que a essência de cada grande artista consistisse, 

precisamente, na capacidade criativa e inventora para abrir um novo 

caminho totalmente inédito, um novo universo de forma e uma nova 

maneira de ver a realidade (Montaner,2002, p.66).    

 

A arquitetura, atividade criativa por excelência, comporta a 

particularidade de responder a necessidades de conforto de relação 

espaço/função, inerente a uma plasticidade que a sua própria evolução 
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formal e técnica, desenvolveu, por influência de uma gradual 

implementação da profissão. 

A individualidade dos processos criativos, independente do contexto 

socioeconómico, revela idiossincrasias, modos de olhar o mundo, 

interpretações de carácter individual que procuram expor perspetivas 

perante determinada coisa e circunstância. Modos de comunicar que 

parecem brotar de uma interrogação sucessiva, manifestações 

ininterruptas, que Roger Scruton, escreveu em relação à expressão ao 

designá-la como uma parte da realização da vida interior, é tornar 

inteligível o que, de outro modo, é inefável e confuso (2010,p.16), 

porventura, fundadora, de um enraizamento que caracterizou a 

criatividade do século XX, orientada por uma rotura com cânones clássicos 

e a procura por uma nova estética.  

 

As roturas sucedidas com o desejo de alcançar novas linguagens, capaz de 

revelarem a inquietude e as questões colocadas a cada novo gesto criativo, 

encontram na arquitetura e nas artes plásticas, o meio capaz de considerar 

e refazer com o passado, linguagens que o tempo absorveu e desgastou. 

Expressar e difundir uma identidade representativa de um novo paradigma, 

que a circunstância socioeconómica alavancada em padrões 

industrializados, vincava e inspirava a experimentação. O século XX, fixa e 

propaga linhas de pensamento com o propósito a um afastamento da 

mimese.  

Os processos criativos, fossem na arquitetura ou artes plásticas, 

conduziam o pensamento para contextos de abstração e racionalismo, que 

uma nova estetização procurava expressar.  

Um certo fascínio pela mecanização, contaminava e reformava 

comportamentos, questionava e configurava disciplinas familiarizadas 

com um espírito crente no rigor e na estética.  
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As abordagens de rotura, convocavam a novas relações de comunicação 

entre o espaço, matéria, expressão, forma e indivíduo. 

Os cânones clássicos diluíam-se na transição dos séculos de XIX para XX, 

alude Montaner ao referir-se às representações de mímese que se 

arrastavam em vocabulários construtivos modernos, distintos dos 

conhecidos até então. Da materialização da arquitetura, às artes plásticas, 

ao design, as manifestações teóricas e práticas progridem em discursos 

motivados numa inquietação progressiva de experimentação. O desejo de 

experimentação, a procura por efeitos de plasticidade estética, acolheu 

áreas tão dispares como a pintura e a arquitetura.  

 

Das colagens de Mies van der Rohe às composições de Laszlo 

Moholy Nagy, à influência do neoplasticismo na obra de Gerrit Thomas 

Rietveld, expressão familiarizada com corrente holandesa De Stijl, 

cruzaram-se manifestações com influencia a partir do mesmo campo 

estético de pensamento, uma abstração particular, que a arquitetura no 

decorrer do processo de pesquisa à obra construída, concebe e concebeu, 

exercícios necessários de representação, ensaios de aproximação a uma 

expressão final a ser edificada. 

A arquitetura, enquanto pensamento particular de resposta a 

necessidades e não apenas focada na distribuição de um programa a 

edificar, transporta especificidades de pesquisa, seja através do desenho, 

da escrita ou de processos gráficos cruzados, que tendem a disponibilizar 

elementos indispensáveis à materialização da ideia, fragmentos de 

pensamento que constituem um percurso, questionado a cada passo, uma 

procura que tende estar para além  da mero resposta a um projeto de 

arquitetura.  
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Relações de Composição  

20 Estudo para edifício de escritórios, Santiago, 

Cuba. Mies Van der Rohe, 1957.   21 Composição K 

VII. László Moholy-Nagy, 1923-1924. 
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O desgaste existencial que os ideais modernos tinham 

desenvolvido até então, deparam-se com reações que recordam a 

necessidade de humanizar e relacionar a arquitetura segundo fatores 

antropológicos e considerar o homem enquanto identidade cultural, sem 

a abstração do idealismo da máquina.  

 

Uma nova abordagem, tende a considerar cultura material, diversidade 

cultural, contextualismo, preexistências ambientais, tradição, linguagem 

comunicativa, arquitetura anônima, etc. (Montaner, 2001, p.18), 

desconstruindo a ideia da figura abstrata e atender ao 'homem comum' 

segundo a sua circunstância – a circunstância de que nos fala Ortega y 

Gasset, Eu sou eu e minha circunstância, e se não a salvo a ela não me salvo 

a mim.(Gasset, 1967, p.52). A interrogações e estímulos sugeridas no 

exercício da arquitetura, sejam âmbito cultural ou das artes 

complementares, conduzem e nutrem os processos criativos de índole 

individual. A designada 'terceira geração'9 facultada por arquitetos como 

Luis Kant, Utzon, Aldo van Eyck, José Antonio Coderch, Luis Barrágan, 

Fernando Távora, Lina Bo Bardi, questionavam a ausência de identidade 

do estilo internacional e reclamam a necessidade de olhar para a história, 

à realidade geográfica e à arquitetura vernácula. 

 

Cada época traz consigo uma interpretação radical do Homem. Melhor 

dizendo, não a transporta consigo; é ela mesma essa interpretação.  

Por isso, cada época prefere determinado gênero. (Gasset, 1967, p.123).  

 

O empirismo humanista, que se desenvolve nos países nórdicos, revela-se 

nas obras de Alvar Aalto, decorrente da herança funcionalista e organicista, 

procura associar a estes, uma dimensão orgânica, sublinhando a 

                                                             
9 Cf. Montaner, 2011, pp. 42-46  
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necessidade de uma arquitetura de valores humanos, físicos e psicológicos, 

reunidos na influência do contexto geográfico e urbano. Esta forma de 

abordar arquitetura, expande-se e influência de forma evidente as obras e 

abordagem de arquitetos como Álvaro Siza.       

É curioso, verificar que o próprio Le Corbusier, começava a interrogar-se 

sobre a doutrina que o próprio tinha desenvolvido e divulgado. 

Naturalmente assistimos a um processo de influências, de correntes 

filosóficas, das artes e arquitetos identificados com linguagens de carácter 

vernacular. Essa mesma tecnologia de vanguarda, começa a contrastar 

com ingredientes derivados do lugar, sugestões formais que remetem para 

uma orgânica cruzada com os ideais do Purismo ou Cubismo.  

 

O tijolo aparente, combinado com a estrutura em betão armado, aparece 

nas casas Jaoul e na casa Sarabhai, ou a orgânica da Capela de Notre-

Dame-do-Haut, Ronchamp, revelam narrativas contrastantes com a Vila 

Savoye. As dinâmicas culturais,motivadas pelos efeitos da Revolução 

Industrial, como a pintura, literatura, escultura, música, intensificaram-se, 

diversificaram-se e influenciaram a história da arquitetura, contribuindo 

para a sua valorização.      

A expressão da arquitetura, progride por entre a dialética da evolução 

tecnológica, da materialidade, de sugestões externas à disciplina, como 

em qualquer outro processo criativo evolutivo, surgem as interrogações, 

as dúvidas, assentes numa procura permanente. Le Corbusier, citado por 

William Curtis, escreveu:  

 

A arquitetura não tem nada a ver com os vários estilos (Curtis, 2008; p.689.) 
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Le Corbusier, Um Discurso de Afirmação. 

22 Mão Aberta, Chandigarh. Le Corbusier, 1952.   23 Vila Savoye, 

Poissy, França, 1928-1931.   24 Capela de Notre-Dame-du-Haut, 

Ronchamp, França, 1950-1954.   25 Casa Sarabhai, Ahmadabad, 

Índia, 1951-1955. 26 Planta da Capela de Notre-Dame-du-Haut, 

Ronchamp, França, 1950-1954. 
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MATERIALIDADES E ABSTRAÇÃO   A evolução tecnológica, alimentou a 

fragmentação dos processos de construção, adensou os sistemas 

construtivos que entrelaçam especialidades. Os materiais locais já não 

estruturam, já não são a forma, são registos culturais à espera da 

conjugação apropriada. 

As expressões materiais e formais da arquitetura popular, não implicam 

uma regra definida à priori. Cada lugar oferece inerentes particularidades, 

argumentos de suporte a uma ideia de projeto, que recorre a elementos 

caracterizadores do lugar, assim como: a qualidade da luz local, ou numa 

tectónica derivada de um modo estrutural peculiar, ou na topografia de um 

determinado sítio. (Frampton, 1983, p.773).  

 

Sublinhar no presente exercício, a importância de uma consciência crítica, 

um sentimento de que a evolução da arquitetura é em si uma valorização 

do seu próprio património, potenciado e arrastado por um progressivo 

diálogo com as referências oportunas. 

 A arquitetura, à semelhança de outras artes, acumula avanços e recuos 

sucessivos que arrastam fragmentos de tradição, refeita a cada 

oportunidade criativa. Deste ponto de vista, a criação teórico/prática, lida 

com a circunstância a que refere Ortega y Gasset, e olha para o já 

percorrido, uma inevitabilidade existencial. Esta relação espaço/tempo, 

viabiliza a opinião e revela cada idiossincrasia.  

 

A materialização da arquitetura, tem suporte teórico, elementar, nas 

características físicas do lugar. Do lugar derivaram as linguagens 

construtivas, a forma, textura e a identidade tectónica. Características 

estas, mote para a construção de um discurso renovado, evolutivo, que 

procura um equilíbrio estético, com a vista a um diálogo compositivo com 

o passado.   
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O Regionalismo Crítico, facultado por Alexander Tzonis e Liane 

Lefraive e posteriormente difundido por Kenneth Frampton, surge com o 

propósito teórico de mediar o impacto da civilização universal (Rodrigues, 

2010, p.773), sugere assim, a importância dada consciência que possa 

expressar a essência do lugar e desenvolver um equilíbrio, sem cair em 

recriações de tradição passada, e atender a um sentido crítico, um 

exercício de distanciamento que possibilite desenvolver um discurso 

equilibrado e progressivo, assim como Kenzo Tange, mencionado por 

Tzonis e Lefraive, referiu: a tradição pode desenvolver desafiando as suas 

próprias imperfeições (idem,p.920). 

 

O interesse do Regionalismo Crítico para a presente dissertação, surge no 

sentido em que não evoca um estilo ou corrente artística, sugerindo uma 

atitude 'auto-reflexiva' 10 . O conceito em si, é entendido por Kenneth 

Frampton, como uma prática marginal, que embora crítica acerca da 

modernização, ainda assim se recusa a abandonar os aspetos 

emancipatórios e progressistas do legado arquitetónico moderno 

(Frampton,2003, p.398). Neste sentido, o Regionalismo Crítico, parece 

encontrar suporte de resistência na capacidade individual do arquiteto, 

para uma gestão qualitativa da arquitetura, segundo a sua condição 

espaço/tempo.  

Os autores da noção, Regionalismo Crítico, Alexander Tzonis e Liane 

Lefraive, chegam a sublinhar a contradição do espírito do conceito ao 

sublinhar o termo 'antinomia'11, reforçando a ideia de um local global, 

sujeito às considerações da criação individual, capaz de interpretar a 

                                                             
10 Tzonis, Alexander & Lefraive, Liane (1990). Porquê o Regionalismo Crítico Hoje?.  In: Rodrigues, José Manuel 

(Org.), Teoria e Crítica da Arquitetura – Século XX. Ordem dos Arquitetos e Caleidoscópio (p.920).   

11 Tzonis, Alexander & Lefraive, Liane (1990). Porquê o Regionalismo Crítico Hoje?. In: Idem, p.920.   
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relação da obra com o lugar, sob um conhecimento amplo de modos 

culturais.   

As intervenções de reconstrução, reconversão ou integração, 

devem considerar um diálogo, capaz de adequar a tradição, que é acima 

de tudo, um sistema inconsciente que organiza e mantém um senso de 

historicidade, contexto e coerência, hierarquia e significado no constante 

fluxo para o progresso da cultura (Pallasmaa, 2018, p.86), e os avanços 

tecnológicos que influenciam e refazem a expressão da arquitetura.  

 

Os materiais são o vocabulário evolutivo da construção da arquitetura. Em 

concordância com os sistemas de construção, reside a dialética da 

expressão arquitetónica, que inscreve no tempo e no espaço a arte da 

construção, que procura alcançar a plasticidade poética que a construção 

da arquitetura pode alcançar, enriquecendo a relação humana com o 

espaço, como acontece com o vestuário ou gastronomia.  

Vittorio Gregotti, a propósito da arquitetura num contexto de consumo 

globalizado, refere que o pior inimigo da arquitetura moderna é a ideia do 

espaço considerado exclusivamente em termos de suas exigências 

econômicas e técnicas, indiferentes à ideia de lugar (Frampton,2003, p.401).   

 

O conceito 'desfamiliarização'12 trazido para a arquitetura por Tzonis e 

Lefraive no âmbito do Regionalismo Crítico, convoca as potencialidades 

plásticas do lugar, para o qual seleciona os elementos regionais pelo seu 

potencial enquanto suporte, físico ou conceptual, do contacto humano e 

da comunidade, aquilo a que podemos chamar de elementos «definidores 

do local», e incorpora-os mais «estranhamente» do que «familiarmente» 

(Tzonis & Lefraive, 1990, p.921), a fim de evidenciar a dimensão temporal e 

                                                             
12 Tzonis, Alexander & Lefraive, Liane (1990). Porquê o Regionalismo Crítico Hoje? In: Idem, pp.920-921.   
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provocar simultaneamente contextualização e descontextualização, num 

jogo recíproco de composição estética. 

 

Os elementos estruturadores de novas narrativas, colocam o 

observador perante um novo processo de reconhecimento, uma 

aproximação interpretativa, que procura estabelecer coerência local, 

formal e material. 

O conceito abstração, sugerido na transição dos séculos de XIX para XX, 

reagia aos vocabulários mimese. O processo analítico, surgiu nas artes 

plásticas, nas obras de Pablo Picasso, George Braque, Kurt Schwitters, ou, 

mais recentemente com Júlio Pomar ou Pedro Cabrita Reis, em que a 

técnica mista, colagem ou assemblage, remetiam para exercícios de 

composição estética de carácter mais abstrato, a partir da 

desfamiliarização material, se atendermos por analogia, a noção clássica 

de pintura, a sua relação suporte/matéria e a conjugação de materiais 

como no processos criativos referidos anteriormente.  

 

Ou mesmo A Fonte, obra de Marcel Duchamp, em que um objeto (urinol) 

retirado do contexto e inserido num outro, sob a forma de interrogação, 

assume uma abordagem distinta. Poderemos encontrar relações de 

composição formal, por exemplo na arquitetura e pintura.  

 

A conjugação material, é um ato de pesquisa, de dúvida, uma procura 

sucessiva que alimenta a criatividade.  

Giuseppe Terragni, num artigo de 1927 intitulado 'Uma Nova Idade 

Arcaica', refere o betão armado, como realmente um material novo, 

sublinhando o seu uso disfarçado, sem explorar a sua sinceridade e 

capacidades estéticas, invertendo definitivamente a investigação 

arquitetónica. 
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Materialidades e Artes Plásticas. 

27 Unframed  #15, Pedro Cabrita Reis. Alumínio, Vidro Duplo, Porta 

e Nível em Madeira 2015.   28 MZ, Kurt Schwittrs. Colagem, 1926.  

29 La Mandoline, Georges Braque. Colagem, Carvão, Cartão e 

Gouache , 1914.   30 Branco e Preto, Alberto Burri. Óleo, Esmalte, 

Pedra-Pomes e PVC sobre tela, 1952.   
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Terragni13, refere ainda a tradição secular que o tijolo e apedra 

desenvolveram, uma estética própria (Rodrigues,2010, p.166) reconhecida 

em algo instintivo para nós, derivada da aplicabilidade diversa. Da estática 

destes materiais, surgiram ritmos os ritmos próprios, até ao conforto da 

estabilidade. O betão, convoca uma nova escala de valores, a uma nova 

relação cognitiva, distinta das relações tradicionais e enraizadas.        

 

Deste âmbito, e afastado de estratégias frágeis de uma pseudo-

conservação do vernáculo, as influências culturais externas, conjugam-se 

com variáveis do lugar, definem assim a construção, por integração, 

composição e desfamiliarização. 

Os materiais por si só, não viabilizam nem justificam a qualidade de um 

edifício. As referências locais de carácter artesanal, revelam intrínsecas 

soluções estruturais, a forma como o corpo do construído se exibe perante 

os sentidos, sem uma separação do esqueleto e a massa que o sustenta e 

vice-versa, como um corpo animal. 

   

Para Kenneth Frampton, o tectónico 14  materializa o princípio da 

autonomia arquitetónica, que para além dos elementos geográficos e 

humanos, como a luz, o clima ou malha urbana, deve integrar a narrativa 

interpretativa, capaz de produzir o diálogo necessário a uma aproximação 

à plasticidade sugerida e de relação local, e transparência arquitetónica.  

Gregotti, citado por Kenneth Frampton, refere que o potencial tectónico 

integral de qualquer edifício deriva da sua capacidade de articular os 

aspetos, tanto poéticos como cognitivos, da sua substância. (1995, p.51). 

                                                             
13 Cf. Terragni, Giuseppe, Uma Nova Idade Arcaica, in: Rodrigues, José Manuel, Teoria e Crítica de Arquitetura 

Século XX, Ordem dos Arquitetos e Caleidoscópio, Casal de Cambra, pp. 166-168. 

14  Cf. Frampton, Kenneth, Em Direção a um Regionalismo Crítico: Seis Pontos Para uma Arquitetura de 

Resistência, in: Idem, pp. 166-168. 
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O refletido ato de criar/construir, procura motivos que reúnam e 

valorizem cada elemento condutor da narrativa, para a qual, a dimensão 

sensorial gerada pelo efeito visual e tátil, devem condensar e unificar a 

construção. 

A relação com a matéria e a procura por relações de composição 

construtiva, define a razão condutora da presente dissertação. 

No âmbito desta pesquisa, a questão da tectónica torna-se basilar, na 

medida em que, é a partir desta premissa que o edifício evidência o seu 

caracter, o modo como vence a gravidade.  

 

As construções em contexto de herança rural, enquanto matéria de 

influência a considerar numa abordagem contemporânea de relação com 

o lugar, conservam os registos possíveis, seja por ruína ou manutenção. 

Tais apontamentos, são um legado à criatividade da arquitetura, sujeitos a 

interrogações, que comportam necessidades distintas.  

No entanto, prolongar a razão de lugares de herança rural, não assenta 

necessariamente na cristalização de um qualquer momento de expressão 

construtiva, mas ajusta-los à circunstância, a um programa, a novas 

dinâmicas que a condição espaço/tempo reclama, por forma a potenciar 

as qualidades plásticas inerentes, possíveis de narrar transições 

arquitetónicas. 

 

Como nas artes plásticas que gravitam em suportes e materialidades várias 

até à arte urbana, como a expressão demonstrada nas obras de Vhils, a 

arquitetura tem como suporte o lugar, com todos os seus elementos 

materiais e imateriais, expressa-se também na individualidade da pessoa 

criadora.  

 

 



 

-59- 

Neste sentido, a amplitude da criação, não se resume a um estilo ou a um 

conjunto de expressões classificadas, progride da dúvida, das questões 

sucessivas que descrevem narrativas de circunstância psicológica que o 

acaso, por vezes sugere. 

 

O que importa não é a verdade, a beleza ou a justiça de cada coisa olhada 

isoladamente; o que importa é o que resulta da relação entre as coisas, da 

ligação entre as coisas (Tavares,2012, p.6). 
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LUGAR E ARQUITETURA  Da antropologia à filosofia, das correntes 

artísticas aos avanços tecnológicos, as reflexões teóricas em torno da 

arquitetura, refletem o desejo de apontar fundamentos que suportem a 

essência de relação cultural, lugar e construção.   

No caso particular da arquitetura, as construções autóctones, parecem ter 

fornecido a essência, a partir da qual, assenta um progressivo debate de 

adequação entre sociedade, cultura e tecnologia. 

  

Cada lugar enraizou particulares modos de construir, arquiteturas 

artesanais, suportes de cultura que a geografia determinou com 

plasticidade própria. A arquitetura popular, manifestou-se do intrínseco 

carácter artesanal, da intimidade e apropriação dos materiais locais que 

conferiram expressão singular a cada lugar, uma homogeneidade sensorial 

que conservou no tempo modos de construir, transportados na 

sensibilidade criativa do artesão.  

 

Dos avanços decorrentes da tecnologia, percursores da Revolução 

Industrial, o pensamento arquitetónico propagou teorias, estimuladas no 

desejo de objetivar a essência da arquitetura. Por conservadorismo, rotura 

ou conciliação de ambos os motivos, a arte da arquitetura é nutrida do seu 

princípio elementar por inerência enquanto ato criativo, porque se ocupa 

não só da necessidade original de proporcionar abrigo, mas também de 

juntar espaços e materiais de uma maneira significativa (Frascari, in Nesbitt, 

2010, p.552). 

 

Uma definição de arquitetura, parece não ser suficiente com o recurso à 

etimologia da palavra, mas entendida como um processo contínuo que 

agrega experimentação sucessiva, uma obra aberta [...] não é um 'feito' 

mas um 'fazendo', ou dito de outro modo, a arquitetura nunca está 



 

-61- 

terminada, prolonga-se no uso (Almeida in J.A, 2005, p.139), questiona-se a 

cada circunstância.   

Inerente à criação, está a experimentação livre, os métodos empíricos de 

construção que enraizaram culturas. A teoria da arquitetura, socorreu-se 

dos antropológicos hábitos rurais, procedimentos que desenvolveram a 

sua estética, derivada de práticas artesanais, que a teoria transportou para 

os cânones por si desenvolvidos.  

A ciência, alavancou a tecnologia, as disciplinas da arquitetura e da 

engenharia tornaram-se independentes, encadeiam reflexões que 

procuram o equilíbrio entre tecnologia e cultura. 

 

A dimensão antropológica, atribuída por Semper à construção 

têxtil, que Kenneth Frampton aborda através da obra 'Studies in Tectonic 

Culture' parece conduzir para uma ideia embrionária de arquitetura, a 

construção dos tecidos que  detinha no simbolismo do nó a génese da 

arquitetura, do engenho, que o tecer, amarrar e entrelaçar 

(Deplazes,2010,p.14) propagavam no detalhe a conjugação sucessiva de 

elementos constituintes de uma evolutiva construção. O sentimento que 

parece despertar a partir desta ideia, remete-nos para uma relação 

particular com o corpo, uma proximidade que os sentidos acolhem por 

elementar necessidade, que a dimensão espiritual conduz e a 

representações simbólicas que a condição humana entendia como retorno.   

A arquitetura, não procura apenas razão na utilidade, transcende o mero 

pragmatismo da construção porque assume uma significação simbólica 

(Frampton in Nesbitt, 2010, p.563), filosofia que Josef von Schelling e Bötticher15, 

defendiam, considerando que o valor simbólico ultrapassava a mera 

construção. 

 

                                                             
15  Cf. Frampton, in Nesbitt, 2008, pp.562-563    
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O conceito teórico em torno da obra 'Os Quatro Elementos da 

Arquitetura' desenvolvido por Gottfried Semper e publicado em 1851, 

considerou princípios tradicionais de construção, que a cultura vernacular 

indicou à teoria, princípios teórico/práticos definidores de uma perspetiva 

que procurava apontar a essência da arquitetura. Delimitados na 

estratificação e significado, os quatro elementos: as fundações, o lugar do 

fogo, a estrutura e cobertura e a membrana de encerramento, (Frampton, 

1995, p.5) reuniram fundamentos espaciais e materiais, dispostos em duas 

categorias: o tectónico e estereotómico 16 . Os modos de edificar, 

identificados nas categorias referidas, forneceram à teoria de Semper, 

referências e princípios de identidade construtiva. 

 

A essência da arquitetura, que o teórico arquiteto alemão pesquisava, 

compreendia a dimensão ontológica e a projeção cosmogónica.  

O lugar do fogo, um dos quatro elementos, comportava para além das 

funções práticas, o simbolismo espiritual que a lareira “como tal, era o 

nexo espiritual da forma arquitetónica (Frampton in Nesbitt, 1990:564), que 

Gottfried Semper equiparava com a origem do altar, um ponto central 

para a organização da casa, do abrigo.  

O carácter espiritual, remete-nos para a filosofia de Martin Heidegger, que 

no âmbito do habitar, agrupou, o que designou de quadratura – terra e 

céu, divinos e mortais (Heidegger, 2006, p.129), elementos que conferem a 

essência a cada coisa construída, o resguardo (idem.) que Heidegger define 

como essência de relação íntima com o habitar.  

 

 

                                                             
16 Gottfried Semper, considerou a forma construída em dois procedimentos materiais e técnicos distintos: a 

tectónica da estrutura, em que elementos de comprimentos variados são combinados para abarcar um campo 

especial, e a estereotómica da massa comprimida que, embora possa incluir o espaço, é construída pelo 

empilhamento de unidades idênticas. (Frampton, in Nesbitt, 2008, p.561). 
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Expressões Entre o Tectónico e o Estereotómico 

31 Conjunto de soluções construtivas de coberturas em matéria 

mineral e vegetal, arquitetura tradicional portuguesa.  

32 Construção em varas de Bambu. Papua-Nova Guiné.  33 Detalhe 

construtivo de carácter tectónico, Baía de Aloa, Ilhas Salomão.    

34 Cestaria, e as técnicas comuns à construção da arquitetura, 

Odeleite, Castro Marim.  35 O estereotómico e o tectónico na 

expressão da arquitetura popular portuguesa. 
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Da conjugação dos quatro elementos, a quadratura, assim 

definida por Heidegger, gravita a condição humana, a representação e as 

sucessivas interrogações, que em particular, acompanham o debate e o 

pensamento arquitetónico.  

Hans Sedlmayer, citado por Kenneth Frampton, abordou a condição 

humana segundo a sua relação com o meio e a dimensão cósmica, ao 

escrever: 

 

O deslocamento do centro de gravidade espiritual do homem para a esfera 

do inorgânico, a incerteza quanto ao seu lugar no inorgânico poderia muito 

bem ser designada de perturbação cósmica no microcosmo do homem, o 

qual começa hoje a evidenciar um desenvolvimento unilateral das suas 

faculdades naturais (Frampton, in Nesbitt, 2008, p.558).  

 

A materialidade é o vocabulário que reúne o místico e a vida, revela a 

inquietude que nutre a procura pela perfeição. Neste sentido, as 

considerações teóricas, procuram o equilíbrio necessário aos sentidos, que 

a arquitetura percorre remotamente.  

A temática do tectónico/estereotómico, surge no contexto da presente 

dissertação, como referência oportuna à identidade corporal, simbólica e 

sensorial da arquitetura, suporte teórico que se entende auxiliar a uma 

apropriada integração no lugar. 

A materialização de ambas as categorias, sobressai consoante a geografia 

e a cultura local, que no entanto e em função do acesso à matéria 

disponível, os modos de transformação assemelham-se, possivelmente, 

por inerência conduzida pela natureza da matéria, e porventura, por um 

desenvolvimento intrínseco, de uma certa fertilização cruzada entre 

culturas (Frampton,2003, p.382). Kenneth Frampton, refere, um ensaio de 

Eduard Sekler denominado 'Estrutura, Construção e Tectónica', onde é 
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debatida a expressão do construído, afastando-se da mera razão da 

gravidade, mas, reveladora de gestos compositivos particulares, que 

cruzam a evidente estrutura e a camada antropológica, manifestando 

efeitos e variações de expressão, perante modos tradicionais de 

construção.   O encontro e transição dos materiais, que o estereotómico e 

tectónico sugerem, erguer-se consoante as particularidades construtivas 

de cada cultura, que o gosto individualiza e diversifica.  

 

Prosseguir uma identidade, um suporte teórico de integração 

arquitetónica, comporta em si, a procura pela essência de determinada 

circunstância espaço/tempo. A relação do Homem com o meio, 

compreende a necessidade de identificação e orientação que arrasta nas 

civilizações, narrativas, que denominamos de cultura, materializada na 

necessidade, que conduz a um questionar sucessivo, um cuidar do 

crescimento, como descreveu Heidegger17.  

 

Fernando Távora, no ensaio 'O Problema da Casa Portuguesa', refere que 

a casa popular fornecer-nos-á grandes lições quando devidamente 

estudada, pois ela é a mais funcional e menos fantasiosa (Távora, 1947, p.11).   

A semiótica, descreve o significado por meio da materialização 

antropológica das narrativas locais, espaço/tempo, material/construção, 

simbolismo/cultura, que adensam e agregam a essência arquitetura. 

Em arquitetura o termo detalhe, não significa algo menor, mas um modo 

de relação construtiva e espacial. O detalhe representa um discurso para 

os sentidos, uma narrativa coerente para o conforto e relação humana 

com a arquitetura.  

 

                                                             
17 Cf. Heidegger, 2006, p.127. 
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Vittorio Gregotti, a propósito do detalhe, lembra a herança 

cultural 18  que este detinha e conferia à arquitetura uma unidade de 

intenções19, que talvez possamos projetar para a escala do lugar e acolher 

uma observação do arquiteto italiano, ao apontar as prioridades 

económicas e técnicas como maior entrave à arquitetura moderna, 

indiferentes à ideia de lugar (Gregotti, citado em Frampton, 2003,p.401).  

 

Kenneth Frampton, procurou determinar com a designação, uma 

arquitetura de resistência (Frampton in Rodrigues, 2010, p.776), uma postura que 

envolveu o espírito do Regionalismo Crítico, aqui, entendido como uma 

reinvenção da identidade construtiva, que se interrogava, perante uma 

conjuntura massificada e orientada por impulsos de consumo.  

Juhani Pallasmaa, a propósito da relação humana com o espaço construído, 

refere que a autenticidade e o poder poético de uma experiência 

arquitetónica baseiam-se na linguagem tectónica da edificação e na 

possibilidade de compreender sensorialmente o ato de construir (2017, p.97).   

O detalhe humaniza a arquitetura, capaz de responder com tenacidade aos 

propósitos do conforto humano. Luís Barragán, lembra a necessidade da 

meia-luz que os seres humanos têm, aquela espécie de luz que propicia 

tranquilidade (citado em Frampton, 2003, p.386) que naturalmente, sugere, um 

detalhe fundamental de relação com o construído, um dosear dos espaços, 

consoante a orientação solar, a volumetria e a materialidade que os 

compõe, detalhes, que poderíamos caracterizar de arquitetura necessária.  

Edward T. Hall20, recorda a tatilidade e a espacialidade desenvolvida por 

Frank Lloyd Wright nas suas obras, a diversidade material em sintonia com 

                                                             
18 Gregotti, Vittorio in Nesbitt, 2008, p.537  

19 Op. cit. 

20 Cf. Hall, 1986, pp.65-66. 
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os desejos de relação espacial, que cada indivíduo poderia absorver na sua 

idiossincrasia. 

 

De relevância maior para Vittorio Gregotti, o detalhe, torna-se decisivo na 

transformação da linguagem construída e da qualidade arquitetónica, 

também coloca em questão o problema da hierarquia, porque sugere uma 

possível relação entre a parte e o todo (Nesbitt, 2008, p.535). 

 Marco Frascari, acrescenta para salientar as possibilidades de inovação e 

invenção estão nos detalhes, e é com eles que os arquitetos harmonizam o 

ambiente mais inusitado, difícil e desordenado criado pela cultura (Frascari 

in Nesbitt, 2008, p.540), em que a história da cultura manifesta transposições 

ocasionais em que atributos arquitetónicos de um modo são expressos 

noutro como forma de reter o seu valor simbólico tradicional (Frampton,1995, 

p.5), que Fernando Távora, interpretou/integrou na casa de Ofir, no cruzar 

da expressão estereotómica e tectónica, como no geral a arquitetura 

popular se desenvolveu, refere a chaminé com o detalhe oportuno, numa 

referência às chaminés do Minho.  

 

Ou a interpretação de Álvaro Siza ao desenhar o percurso de ritmo quase 

rural que propagou até ao interior do edifício da Casa de Chá da Boa Nova. 

As deslizantes coberturas que acomodou à topografia, numa conciliação 

construtiva, que nos remete oportunamente para Alvar Aalto, num 

intercâmbio sensorial entre o peso do estereotómico e a tectónica das 

estruturas em madeira que cobrem e delimitam, em parte, o edifício.  

No âmbito do detalhe e em particular a Casa Van Middelem-Dpont em 

Oudenbug na Bélgica, prende-se com a familiaridade formal da nova 

volumetria com a existente, que o arquiteto Álvaro Siza encontrou para 

responder ao programa, assim como, a plasticidade material que dialoga 

com uniformidade e ritmos construtivos representados nas construções 
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existentes, com as vibrações geradas com o tijolo maciço de barro e a telha, 

em contraste com as réguas de madeira e o zinco na cobertura. 

Materialidades, também expostas a mutações que o tempo influenciará e 

contribuirá para uma relação de gerações construtivas distantes.     

 

Raciocínios de plasticidade construtiva, procuraram conjugar matéria local 

e influências teóricas e técnicas, conduziam a linguagem arquitetónica 

para contextos naturalmente distintos da natureza puramente artesanal. 

Arquitetos como Manuel Tainha, Viana de Lima, Ruy Jervis d’Athoughia, ou 

mais recente Eduardo Souto de Moura, com a casa em Moledo, a qual, 

manifesta um gesto de retração perante o contexto, quase anulação da 

própria arquitetura, plasticidade formal e material de gestão entre 

passado e contemporaneidade. 

Os materiais de natureza local surgem oportunamente, interpretados à 

desejada composição, como a Pousada de Santa Bárbara e a Casa das 

Marinhas, da autoria respetiva dos autores citados inicialmente, revelam 

em consonância com a idiossincrasia criativa e a natureza dos programas, 

linguagens particulares.   

A essência das obras referidas, como as citadas anteriormente, julga-se, 

na sua intimidade com o lugar, fator, definidor de uma certa reinvenção 

do que se designa habitualmente por identidade, que está para além da 

mera materialidade que ergueu cada lugar de carácter artesanal.            
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Materialidades, Modernidade e Plasticidade. 

36 Casa das Marinhas, Marinhas, Esposende. Viana de Lima, 1954.  

37 Casa Sande e Castro, Cascais. Ruy Jervis d’Athoughia, 1956.  

38 Casa Van Middelem-Dpont, Oudenbug, Bélgica. Álvaro Siza 

Vieira, 1997.  39 Casa em Moledo, Caminha. Eduardo Souto de 

Moura, 1991.  40 Pousada de Santa Bárbara, Oliveira do Hospital. 

Manuel Tainha, 1955.  41 Pousada de Santa Bárbara, Oliveira do 

Hospital. Manuel Tainha, 1955. 
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A circunstância e identidade de um lugar, comporta um legado 

histórico, exposto a graduais transformações, num ciclo hermenêutico em 

que os preconceitos de um determinado legado cultural são 

continuamente avaliados numa crítica implícita de 'outras' tradições 

(Frampton,1995, p.24)21, que derivam também do carácter desse mesmo lugar, 

que Christian Norberg-Schulz, diz ser determinado pela constituição 

material e formal (Norberg-Schulz in Nesbitt, 2008, p.451).   

Identidade e carácter, parece moldarem a essência acumulada da vida 

humana em determinado lugar, que Juhani Pallasmaa (2018), remete para 

o suporte da tradição, enquanto garante de uma direção confiável para o 

novo e mantém a compreensibilidade e o significado do novo (p.86). 

 

Do encadeamento de reflexões em torno de uma arquitetura adequada, 

surge o Regionalismo Crítico, em contraste com o carácter antiquado dos 

modos de expressão da arquitetura regionalista tradicional (Tzonis e Lefraive 

in Rodrigues, 2010, p.918), evocava este, a autoconsciência crítica 22, opondo-

se a posturas avulsas, episódios cenográficos desordenado (Frampton, 2003, 

p.398), cenário que Vittorio Gregotti (1985), aproveita para lembrar, que o 

projeto de arquitetura tem a missão de conduzir a atenção para a essência 

do contexto ambiental através das transformações da forma (Gregotti in 

Rodrigues, p.853)  

Relacionar o novo e o existente, poderá encontrar suporte em aspetos 

como a topografia, o clima, o lugar segundo a malha construída, a luz, 

aspetos que poderemos, porventura, considerar como detalhes 

primordiais de abordagem e suportes de identidade local. 

                                                             
21 Tradução livre: […] in a hermeneutical circle in which the prejudices of a given cultural legacy have to be 

continually assessed against the implicit critique of 'other' traditions.   

22 Cf. Frampton in Rodrigues,2010, pp. 772-774. 
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A poética do regionalismo crítico não inclui um conjunto de regras de 

projetar [...] a sua poética geral torna-se desenho específico a partir dos 

constrangimentos regionais circunscritos que produziram locais e 

representações coletivas em determinadas áreas delimitadas. (Tzonis e 

Lefraive in Rodrigues, p.921).  

 

A base conceptual do Regionalismo Crítico, parece estar confinada a uma 

franja, porventura mais interessada numa postura de debate da prática da 

arquitetura, debate esse, necessário à manutenção do processo 

qualitativo da arquitetura, que tende a florescer naqueles interstícios 

culturais que, de um modo ou de outro, são capazes de fugir ao cerco da 

investida optimizadora da civilização universal (Frampton,2003, p.397).  

A prática da arquitetura deve afirmar-se genuína, responder às 

necessidades individuais e coletivas, procurando arrastar signos de 

carácter local, sem descurar a reflexão necessária ao ajustamento 

contínuo e a uma indispensável composição estética entre matéria, espaço 

e função. 

 

Renovar uma arte significa redescobrir a sua essência mais profunda. 

(Pallasmaa in Nesbitt,2008, p. 484). 
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GEOGRAFIA E ARQUITETURA POPULAR   A arquitetura popular construiu a 

sua materialidade, a sua luz, a sua sombra, a sua tradição, a tatilidade 

própria que edificou a homogeneidade narradora de um discurso 

particular, inscrito em cada lugar.  

Do edificado aos instrumentos complementares ao trabalho, propagou-se 

a coerência sensorial, que os meios artesanais moldaram na tecnologia de 

identidade local.   

A topografia dispôs o aglomerado, as relações visuais desencontradas e 

encontradas a cada caminho. As construções vernáculas, por circunstância 

delinearam o seu carácter e estética própria, como revela Giuseppe 

Terragni. Ajustaram a relação interior/exterior, consoante a geografia e a 

cultura, acomodaram na topografia, a estrutura, a narrativa das técnicas 

com articulação material.  

 

Todos os povos que produziram arquitetura desenvolveram o seu estilo 

próprio que lhes é tao específico como a sua língua, o seu vestuário ou as 

suas tradições populares. Até ao colapso das fronteiras culturais, ocorrido 

no século XIX, havia formas e pormenores arquitetónicos locais por todo o 

mundo, e as construções de cada região eram o maravilhoso fruto da feliz 

aliança entre a imaginação do povo e as exigências do território.  

(Fathy, 2010:31)  

 

Do mineral ao vegetal, enraizaram-se diálogos de afinidade material, 

tradições de construção popular que variam consoante o género 

construtivo, fundindo estereotómico e tectónico, transições que 

identidades mencionadas por Gottfried Semper ao referir-se à cultura da 

construção, (Frampton in Nesbitt, 2008, p.562) que Kenneth Frampton 

menciona. 
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Felix Maxwell Keesing, lembrado por Ernesto Veiga de Oliveira, 

refere que na estreita relação, entre material local e casa regional reside o 

fator decisivo de identidade. A natural espontaneidade e objetividade com 

que habitou a construção popular, parece ter deixado transparecer a 

essência das coisas, a identidade que a circunstância delineou. 

 

O carácter popular da construção, convoca-nos para uma particular 

relação corporal, deixam que a nossa visão penetre nas suas superfícies e 

permitem que nos convençamos da veracidade da matéria (Pallasmaa, 2011, 

p.30), absorvem a franca evidência expressa na materialidade da 

arquitetura e de toda a sua constituição formal e funcional. Os materiais, 

que pela constituição da sua natureza, revelam comportamentos e 

aplicabilidade concreta, suportam expressões próprias, que o engenho 

humanizou e conduziu à transformação e adequação.  

 

Norberg-Schulz, entende que o carácter é determinado pela constituição 

material e formal do lugar (Norberg-Schulz in Nesbitt, 2008, p.451) que a 

identidade associada, tem o vínculo da materialidade e a constituição 

formal deste. Menciona o fator geográfico, a exposição ao clima e à luz, 

que inscreve peculiaridades no corpo construído, narradores de vida 

própria, da progressiva transformação da matéria e da humanização desta.  

A geografia física foi suporte e propagadora de cultura.  

Álvaro Domingues, lembra, em comparação com a língua ou a história, a 

paisagem é um poderoso marcador identitário, uma casa comum 

(Domingues, 2011, p.15). Remotos usos e técnicas aplicadas às matérias 

mineral, vegetal ou animal, expandiram-se, porventura a territórios de 

características comuns, ou revelaram por natureza, a sua utilidade e 

transformação.   
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A fronteira a norte do continente português, dilui-se com a 

civilização do granito1, Galiza, Minho e Trás-os-Montes, partilham 

vocabulários materiais, linguagens de arquitetura popular que a pedra 

estabeleceu. 

A aridez dos territórios a sul, cruza-se com técnicas e materialidade do 

norte de África e da orla do Mediterrâneo, construções que a civilização 

do barro2, destacada por Orlando Ribeiro, estabeleceu narrativas na 

arquitetura do adobe e do tijolo maciço. Os territórios de xisto, detêm a 

sua arquitetura, assinalaram a sua cultura, no interior centro do 

continente, estendem-se às beiras e nordeste transmontano.  

Os aglomerados provenientes da matéria lascada, acomodaram 

comunidades, também estas com expressão muito particular, onde a 

madeira também deteve função. 

 

Um dos aspetos que distingue as construções populares, é a evidência 

material mesmo quando revestida e pintada para assegurar a 

impermeabilização, a tatilidade e o contacto visual, conferem a sensação 

de um continuum, de um brotar da terra, que a distância visual congrega 

para um corpo que revela tatilidade particular.    

Os procedimentos construtivos que o legado da arquitetura popular em 

Portugal vinculou ao território, de um modo geral, revelaram-se no 

carácter estereotómico. O tectónico, podendo considerar-se 

complementar, surge nas técnicas aplicadas essencialmente às 

coberturas, e por vezes em construções como espigueiros, partem de base 

estereotómica. Não sendo de significativa representação, as construções 

em material ligeiro, surgiu em momentos da faixa litoral, entre Aveiro e 

Leiria na construção de 'palheiros'.  

                                                        
1 Cf. Ribeiro, 1992, pp.11-30 

2 Idem, pp. 31-51 
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A materialidade da pedra e do barro, despertou para uma 

evidência, que o geógrafo descreveu como contrastes entre o norte e sul 

de Portugal, por inerência identidade cultural expressa na arquitetura 

popular, a civilização do granito e a civilização do barro. Para além destes 

aspetos físicos,  Orlando Ribeiro, distinguiu o território segundo fatores 

climáticos, por  influência da posição geográfica do continente, 

considerados determinantes na caracterização dos povoados, que o 

Portugal Atlântico – a Ibéria Húmida a noroeste; Portugal Transmontano – 

a Ibéria Seca a nordeste e Portugal Mediterrâneo – a Ibéria Árida a sul 

(Oliveira e Galhano, 2003, p.17) moldaram e determinaram, para além da 

arquitetura, práticas de economia local, essencialmente o trabalho do 

campo, tornara-se provavelmente, a essência da definição de cultura.  

 

Numa síntese, com a nitidez desejada, mencionou Orlando Ribeiro, uma 

expressão de José Pequito Rebelo, ao escrever que Portugal é 

mediterrâneo por natureza e atlântico por posição (Ribeiro, 1945, p.58).   

A apropriação da terra, revela-se na casa rural, elemento definidor da 

correspondência humana com o meio, um verdadeiro instrumento agrícola 

que é preciso adaptar às necessidades de exploração da terra (Oliveira e 

Galhano, 2003, p.13), acomodou a essência de um continuum entre homem e 

natureza, um deixar-habitar3 como caracterizou Heidegger, uma 

sobrenatureza4 que ajustou a vida humana à geografia. 

 

As técnicas de transformação e uso do barro e da pedra, que contrastam 

a arquitetura popular entre Norte e Sul do continente Português, resumem 

a essência e amplitude da sua aplicabilidade de presença significativa, 

como nos muros delimitadores em pedra solta, à simbologia religiosa, a 

                                                        
3 Cf. Heidegger, 2006, p.139. 

4 Cf. Gasset 2009, p.33.    
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elementos mecânicos de moagem, matéria que se ajustava consoante a 

necessidade.   

Ambos os materiais, consentiram estruturas distintas de acordo com as 

capacidades físicas. A norte, de grosso modo, a casa rural organizava-se 

por dois pisos, com funções definidas, que o pragmatismo do espaço 

configurava, em contraste com o Sul em que predomina a distribuição 

mais estendida, uma organização térrea.    

 

Do Algarve à Estremadura, o Portugal mediterrâneo ergueu-se do adobe, 

da taipa e do tijolo maciço, que culturas do norte de África arrastaram à 

faixa setentrional da Península Ibérica. Derivados do barro, como o tijolo, 

prosseguiram até zonas de Aveiro, ao contrário da taipa que se contém a 

sul por força de solos inertes.  

Os calcários do Barrocal, definem a geologia que se propaga à Estremadura 

e encolhe com gradual presença em direção a norte de granitos e xistos, 

estes também, com presença na serra algarvia em transições com o 

calcário e o barro, com sugerem soluções mistas e estruturas particulares 

como as coberturas abobadadas em pedra caliça, que a influência 

mediterrânea, parece ter conferido características à composição espacial 

que as condições geográficas e climáticas implicavam.  

O tijolo maciço ou o ladrilho de barro, são aplicados em degraus, abobadas 

e terraços, estes, coberturas típicas totais ou parciais, conhecidas como 

'açoteia' que servia para a secagem de frutos e vegetais. 

 

Os materiais de origem vegetal, revelam aplicação semelhante entre norte 

e sul, a madeira que escasseia a sul é de uso mais regrado, dos vãos 

necessários, surge nas coberturas cruzada com o forro de canas, o 

'caniçado', solução tradicional, que para além de receber a telha de barro, 

confere o ajuste térmico conveniente.  
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Outros vegetais, com preparação conveniente, são aplicados à construção 

de utensílios, que para além da olaria, a cestaria ou marcenaria, 

evidenciam a homogeneidade sensorial que aplicabilidade diversa 

fornece.  

 

Em momentos da franja litoral do continente, pontuam o território 

construções em madeira, o 'palheiro', que posteriormente, conhece a 

substituição da palha na cobertura por telha cerâmica. Este tipo de 

construção de caracter tectónico, não se evidência no panorama da 

arquitetura popular portuguesa, pontualmente em construções como 

espigueiros ou outro tipo de estruturas normalmente de apoio agrícola, 

que partem de um embasamento em granito e desenvolvem-se em 

madeira. Por ventura, a presença de construções totalmente em madeira, 

em zonas costeiras, para além do tipo de solo, poderá estar associada à 

construção de embarcações por inerência técnica. 

 

A cultura Castreja, contida até à romanização, conheceu as 

transformações provocadas por esta. Da circular estrutura formal da típica 

construção castreja, à ortogonalidade romana, o vocabulário material de 

base prosseguiu a sua aplicabilidade, granitos e xistos que em faixas de 

transição, são aplicados com plasticidade particular.  

A aplicação destes materiais é por vezes definidora de toda a construção, 

sendo no caso do xisto usado com frequência na cobertura, ao invés do 

granito, geralmente surge nas coberturas de fornos comunitários e 

espigueiros.    

De enraizamento estereotómico, a construção maciça da civilização do 

granito definiu cada aglomerado com a mestria necessária, à fixação de 

comunidades que a vigorosidade do material admitiu, em particular no 

Douro Litoral, Minho e noroeste transmontano. 
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A madeira revela-se assídua por natureza geográfica, detém 

influência ampla na estruturação e caracterização das construções, da 

aplicabilidade na estrutura, surge na representação das varandas 

balançadas, que à semelhança da 'açoteia' também usada para a secagem 

de cereais.   

 

A expressividade do granito, que a arte da construção manifestou, 

conjugou a madeira e o barro, este na telha de canudo artesanal, conferiu 

à arquitetura popular a Norte, identidade de vincado carácter que a 

harmonia da intuição humana ergueu. 

A dimensão sensorial que a natureza ancestral dos sistemas e materiais de 

construção, narram uma insistente e engenhosa manipulação, fundadora 

de estética própria. A criação, é condição humana inerente à existência. O 

ajustamento sucessivo que o bem-estar 5, abordado por Ortega e Gasset 

requer e incrementa a continuidade. 

Até aos sintomas da desruralização6, em que a ocupação do território se 

definia com a nitidez da vocação rural, gradualmente as comunidades 

conhecem a ruína, que a casa ‘moderna’ dos já emigrados, procura travar 

por arrasto da memória. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
5 Cf. Gasset, 2009, pp. 33-39. 
6 Expressão usada por Álvaro Domingues, ao referir-se ao abandono da atividade agrícola. In: Domingues, 

Álvaro (2011). Vida no Campo. Porto, Dafne Editora, pp.69-76.    
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Diversidade e Unidade da Arquitetura Popular Portuguesa. 

42 São João de Tarouca, Tarouca.   43 Costa da Caparica, Almada.  

44 Vargas, Bragança.   45 Ericeira, Mafra.   46 Mourão, Évora    

47 Campo Maior.   48 Castro Daire, Viseu.    
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As construções desfamiliarizadas, fomentadas por aqueles que 

decidiram abandonar um mundo sem horizontes (Oliveira e Galhano, 2003, 

p.368), expressavam uma nova escala, novos materiais, outra tecnologia, 

que a natureza da evolução socioeconómica, incorporou e confrontou em 

ambientes identificados com vivencias distintas. 

A necessidade de ajustamentos que o conforto sugere, a intromissão de 

materiais e sistemas, conduziu a sobreposições construtivas desfasadas, 

que materiais como o betão armado, o bloco de cimento, o tijolo de barro 

a telha, geram confrontos de identidade material, novas linguagens, 

geridas no gosto.    

 

Os processos humanos de relação com o meio, parecem derivar de uma 

complexa conjugação que os sentimentos cruzam com maior ou menor 

racionalidade. A arquitetura popular, parece ter derivado de um certo 

pragmatismo, de uma objetividade que o sentido estético circunstancial 

patenteou e procurou diluir a carga imposta pela necessidade.  

Juhani Pallasmaa, a propósito da experiência continuada, da relação com 

o espaço vivenciado escreveu:    

 

O modo de existência caracteristicamente humano ocorre nos mundos das 

possibilidades, moldado pela capacidade humana de lembrança, fantasia 

e imaginação. Vivemos em mundos mentais, nos quais, o material e o 

espiritual, bem como o vivenciado lembrado e imaginado constantemente 

se fundem (2018, p.25).  
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MODERNISMO E O PÓS-SEGUNDA GUERRA MUNDIAL   Os andamentos 

migratórios procedentes dos apelos socioeconómicos dos núcleos 

industrializados dos grandes centros urbanos no pós-guerra, atraía gentes 

dos meios rurais, estimulados por melhores condições de vida. 

O esvaziamento progressivo do meio rural, motivado no apelo das cidades 

industrializadas, que através da imprensa, da T.S.F., do cinema e dos 

produtos e ideias que se pretende inculcar, atinge as erras mais remotas, 

impressiona as gentes e perturba a placidez tradicional da sua vida estreita, 

monótona, mas regrada e coerente (OA,>??@, p.>A), esbate progressivamente 

a natureza identitária das comunidades autóctones, as quais detinham na 

atividade agrícola, o modelo económico e de afinidade social. 

 

As ocupações do território, sob a forma de comunidades de carácter rural, 

humanizaram e estruturaram a rede de relações à escala do território.  

Em função do meio geográfico, expressava-se a arquitetura popular, que 

detinha na organização pragmática da casa rural um facto de economia 

agrícola, e é principalmente como tal que ela exprime o meio geográfico, 

(Oliveira & Galhano, 2003, p.13) que vinculou modus vivendi a cada região, com 

registos identitários propagados ao vestuário, gastronomia, artesanato, 

modos de enraizamento dos povos - cultura.  

 

O abandono da atividade do campo, conduziu a um fenómeno 

descrito no âmbito das Ciências Sociais como desruralização, termo citado 

por Álvaro Domingues em Vida no Campo, referindo-se à perda de 

preponderância da atividade agrícola, enquanto atividade suporte de uma 

comunidade. 

A renúncia à vida rural que parte da a emigração imprimiu, transportou o 

desejo da futura habitação no lugar de origem.  
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Os modos distintos de construção, em paralelo com os tradicionais, 

implementaram transições de expressão arquitetónica, de natural escala 

que a tecnologia propagava, acompanhada de um sentimento arejado e a 

liberdade que o sentido estético da autoconstrução idealizou.  

A relação construtiva com as conceções de carácter autóctone, 

desenvolvia-se paulatinamente entre a ruína que o popular organizou e os 

ajustamentos oportunos ao desconforto de quem permanecia.  

Modos de vida, que a experiência cruzou, transições próprias, particulares, 

para as quais os emigrantes foram aceleradores de mudanças espaciais, 

senão mesmo iniciadores (Villanova, Leite & Raposo, 1995, p.203), importadores 

de novos materiais, influências, que paulatinamente interferiam na 

expressão local. A matéria local já não descreve a narrativa da arquitetura 

popular, Nuno Correia, mencionado por José Capela, lembra que agora os 

materiais da região são aqueles que lá chegam pela estrada (Capela, 2002, 

p.85), sublinhando assim, as influências e transformações naturais que 

registos artesanais de arquitetura, tendiam a relacionar-se, por força de 

uma sempre qualquer necessidade.    

 

A situação periférica e o regime que vigorou em Portugal quase 

meio século, demorou realidades de antropologia local, culturas de 

profunda ruralidade caminharam, para além da Exposição do Mundo 

Português em 1940. O perfil político, arrastou o mito da casa portuguesa, 

criação tardo-romântica da geração nacionalista de 1890 (França, 2009, p.298) 

que os arquitetos modernistas se dispunham a combater.  

Deste contexto e por uma gradual implicação de transformações e debates 

externos, os arquitetos identificados com o Movimento Moderno, 

confrontam-se com a necessidade de apontar diretrizes, para uma 

evolução séria da arquitetura portuguesa e não resvalar para recriações 

frágeis de caracter decorativo. 



 

- 86 - 

Da inquietude, emergem debates, publicações, por forma a 

demonstrar a diversidade cultural, que em particular, a arquitetura 

popular revelava e descrevia a humanização do território português. 

Com o estímulo e entusiasmo de Keil do Amaral, desenvolveu-se entre 

1955 e 1960 o inquérito à arquitetura regional, numa primeira fase 

circunscrito ao continente, com publicação em 1961.  

Não sendo novidade em si, Pedro Vieira de Almeida1  refere trabalhos 

idênticos, apesar de parciais, como a pesquisa particular de Raul Lino e 

Roque Gameiro por volta de 1900, ou o promovido pelo Senado 

Universitário em 1942 intitulado Inquérito à Habitação Rural. Intenções 

comuns, estavam na génese das pesquisas, recolha e contacto com o 

território, no sentido de entender a relação com a geografia, os materiais 

e lógicas construtivas, os processos antropológicos definidores de cada 

habitat.  

  

O inquérito, constituiria um instrumento e registo capaz de tornar próxima 

a diversidade de um modus vivendi que cada região detinha, enraizado em 

peculiaridades de relação com a geografia, a economia e a arquitetura.   

O propósito em considerar traços culturais de âmbito rural, compreendia 

expor um suporte teórico para novas abordagens, um pretexto para 

discursos arquitetónicos que entendiam necessária a dimensão 

antropológica, que tinha acomodado com naturalidade a arquitetura. 

Razão de um espírito modernista internacional, que entendeu 

fundamental, observar o que julgava ser a essência da arquitetura, por 

analogia, à semelhança do que outras teorias tinham desenvolvido 

durante o século XIX. 

                                                             
1 Cf. Almeida, 2008, pp.105-112  
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A cronologia histórica, torna-se revelante, tanto no aspeto sociopolítico 

como na evolução da arquitetura moderna portuguesa que se desenvolvia 

segundo dogmas do Movimento Moderno e aqueles que os questionavam.  

Os contactos externos promovidos por Viana de Lima e Fernando Távora, 

através dos CIAM ou Keil do Amaral com o Grupo de Amesterdão, 

aproximavam realidades externas, permitiam o debate e confronto da 

disciplina decorrente do contacto com realidades distintas do panorama 

português. 

 

A construção do inquérito, tornara-se fundamental na ideia de Keil do 

Amaral, que entendia, poder contribuir para uma adequada relação 

modernidade e tradição, construir uma pedra angular na renovação da 

arquitetura (Tostões, 1997, p.159), identificar suportes de identidade que 

consolidem teorias e novas linguagens.  

A construção da arquitetura, por teoria clássica ou por razões 

antropológicas, acolhe uma intrínseca necessidade à condição humana, 

sentimento esse, que alberga disciplinas com responsabilidade social 

direta, como é o caso da arquitetura, que acima de tudo, deve responder 

com a poesia possível e a nitidez da sua função. 

 

Da cabana primitiva que Marc-Antoine Laugier referenciou como 

representação simbólica da génese arquitetónica, à ideia dos quatro 

elementos basilares para uma arquitetura identitária, segundo Gottfried 

Semper, inspirado em construções rurais ou a radical sugestão de Le 

Corbusier, com os cinco pontos para uma nova arquitetura, procuramos a 

cada exercício, uma adequada relação humana com a construção que cada 

época reclama.   
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Dos contextos rurais fixados nos desenhos, textos e fotografias dos 

autores do Inquérito á Arquitetura Popular em Portugal, as linguagens e 

vocabulários reformadores, desenvolviam-se com inevitabilidade da 

aplicação do avanço tecnológico e os debates teóricos que cruzavam as 

interrogações derivadas do Estilo Internacional.  

 

Do Congresso Nacional de Arquitetura em 1948, integrado na Exposição 

das Obras Públicas, resulta de significativo impacto político e cultural, na 

leitura de José-Augusto França, que redundou numa entusiástica 

manifestação cultural e profissional da maior importância, a partir da qual 

pode considerar-se definido um segundo período da arquitetura moderna 

em Portugal (França, 2009, p.294), por força de um conjunto de arquitetos, 

associados do ICAT e ODAM, que oportunamente, expuseram realidades 

do panorama urbanístico e arquitetónico português.   

 

Um despertar para um novo rumo, sublinhado por Ana Tostões e situado 

no ano de 1953, marcado com o arranque da execução do 1º Plano de 

Fomento, imbuído numa estratégia de industrialização e abertura da 

economia portuguesa ao exterior. Nesse mesmo ano, realiza-se em 

Portugal o 3º congresso da União Internacional dos Arquitetos que tinha 

como presidente do congresso o arquiteto Carlos Ramos. O evento, 

entendido de carga estratégico-política e económica, revelava uma 

decidida abertura do regime ao mundo. 

O congresso, sob o tema A Arquitetura na Encruzilhada de Caminhos e 

proposto por Sir Patrick Abercrombie, desenvolveu-se em torno de 

temáticas propostas pelas 35 delegações mundiais, os temas considerados 

de maior relevância pelas várias delegações apontaram para:  
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a formação dos arquitetos, posição social do arquiteto, relações entre os 

engenheiros e arquitetos, a síntese das artes plásticas, urbanismo, habitat 

e industrialização.  

Mas foi na secção destinada a discutir os problemas do habitat que a 

contribuição portuguesa foi mais relevante... (Tostões,1997, p.44). 

 

A sugestão de Arménio Losa, focada nas condições do habitat, João 

Andresen, que propôs para cada país, a criação de organismos para a 

investigação em torno da habitação e Januário Godinho com a temática 

das construções escolares, a consideração da normalização e 

estandardização, defendendo que a riqueza da arquitetura não consiste 

apenas na varrição dos elementos construtivos, mas na forma como são 

orquestrados à volta de uma ideia (idem, p.44).        

Do congresso, fez parte uma exposição com representação de várias 

secções nacionais sob a análise de três pontos: o país, balanço das tarefas 

atuais e técnicas de realização (idem, p.45), com referência, por exemplo, 

para o apontamento francês, ilustrando a importância de conciliar a 

audácia e a tradição (idem, p.45), e a sugestão italiana com um projeto de 

habitação coletiva. 

A circunstância sociopolítica portuguesa, não tinha possibilitado para uma 

experimentação e contactos externos que tivessem alavancado, com 

volume e conteúdo desejados, o que países mais desenvolvidos e afetados 

pela guerra, já tinham experimentado e discutido. Neste contexto de 

realidades desfasadas, Carlo Ramos desculpa-se perante o congresso, com 

a necessidade de referir que: 

 

não temos grande coisa a mostrar que possa oferecer interesse [...] trata-

se de um panorama necessariamente limitado [...] Os arquitetos 

portugueses tinham algo de mais a mostrar, embora reconheçam que a 
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sua obra, consequência de circunstâncias diversas, está ainda longe de 

atingir o volume e o nível a que aspiram (idem, p.45). 

 

As inquietações que cercavam os arquitetos e as artes plásticas, faziam-se 

representar por associações que debatiam a sua circunstância, as 

linguagens contemporâneas e narrativas que avançavam no contexto 

interno e o confronto com o desenrolar das manifestações exteriores.  

Em 1946, motivado por Keil do Amaral, surge o ICAT em paralelo com o 

ODAM que em 1947 no Porto, emergem deste contexto de inquietudes. 

Através de uma publicação na revista Arquitetura, em 1947, Keil do Amaral, 

divulgava um artigo intitulado Uma Iniciativa Necessária que alertava para 

a realização de um estudo sobre a arquitetura regional portuguesa. 

 

No decorrer do mesmo ano, Fernando Távora publica O Problema da Casa 

Portuguesa, em que destaca o pragmatismo e funcionalismo da 

arquitetura popular, contendo esta, o vocabulário necessário e sincero, 

para atingir os propósitos modernistas, imbuídos, das estruturas 

antropológicas e da geografia humana. Távora, acrescentava a importância 

de olharmos para o exterior e considerar os avanços técnicos e 

conceptuais, caso contrário será inútil ter a pretensão de falar em 

arquitetura portuguesa (Távora, 1999, p35). Manuel Tainha que em artigo 

publicado em 1953, de acordo com Ana Tostões, alertava para uma 

abordagem aberta e lúcida da arquitetura moderna (Tostões,1997, p.40) 

propondo a revisão do caminho já percorrido pelos arquitetos modernos 

(idem, p.40). 

A condição periférica portuguesa, para o bem e para o mal, acaba por 

encaminhar e caracterizar um modo particular de pensar a arquitetura, 

porventura a isso se chamará cultura, decorrente de conjunturas e gozar 

de uma distância condicionada, que conduziu a leituras particulares em 

relação aos ritmos do centro da Europa.  
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Historicamente, a condição geográfica ditou e caracterizou modos de fazer, 

como em qualquer outro lugar. Também por influência de mestres 

estrangeiros, a arquitetura portuguesa, revelou-se ao longo do tempo com 

as suas particularidades e natural identidade.   

 

A conjuntura portuguesa, marcadamente tradicionalista, arrastava uma 

relação artesanal com as progressivas experimentações de carácter 

modernista. Os modos de construir e de expressar a arquitetura, vão 

progressivamente, depositando narrativas e sentido estético de influência 

ampla, que a força da criatividade e do debate, tornara possível. 

Da plasticidade estética decorrente do material representativo da 

arquitetura do século XX, a propósito do betão, o desenrolar de um diálogo 

entre narrativas modernistas e técnicas do contexto português, como o 

trabalho da pedra, madeira ou do barro, e a não menos relevante, inclusão, 

das artes no exercício compositivo da arquitetura, em particular a 

escultura, pintura e a cerâmica.  

Da pedra ao tijolo, do ferro à madeira, da argamassa ao azulejo, o betão 

'costurava' novas tradições, perante pesquisas experimentadas e 

sugeridas da inquietude particular de cada autor. 

 

A arquitetura portuguesa é terreno de cruzamento de culturas. É na forma 

como interpreta os modelos exteriores e os adapta à sua realidade que 

encontraremos a sua especificidade. Por isso abandonarei sempre aqueles, 

na observação estrita da sua transformação e aplicação (Costa, 1995, p.27)  

 

 

Fica, no entanto, o percurso de uma arte com objetivo prático, que 

incursões alavancadas por arquitetos identificados com as inquietações 

modernistas do século XX, procuraram despertar para a necessária 
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criatividade de uma progressiva identidade. Foram e são um leque 

alargado de contributos teóricos e práticos que contribuem para as 

intermináveis questões que cada obra ou 'estilo' que deles decorre, como 

em qualquer outra arte. 

 

Perante este contexto, parece oportuno o acolher o que escreveu 

Alexandre Alves Costa, a propósito de uma tal necessidade de avanço e 

procura por uma identidade arquitetónica que revele o íntimo de fazer 

português. 

 

 

Morreu a “casa portuguesa”, viva a arquitetura portuguesa!  

(Costa,1995, p.60) 
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OBRAS DE REFERÊNCIA / O TEMPO E O MODO    Casa de Chá da Boa-Nova, Leça da Palmeira, 

Matosinhos. Álvaro Siza    Casa de Pedra, Tavole, Itália. Herzog & de Meuron   Capela São 

Benedito, Sumvitg, Suiça. Peter Zumthor    Casa na Baía Azul, Los Vilos, Chile. Cecilia Puga    

Casa em Coruche, Santarém, Portugal. Aires Mateus 
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A arquitetura é produto de necessidades, desejos, e circunstância 

espaço/tempo. O engenho popular desenvolveu a sua identidade, 

acomodou oportunamente o espaço à manutenção da vida. 

A arquitetura é uma arte, escreve Marco Frascari1, porque não se destina 

apenas a proporcionar abrigo, mas também a relacionar espaços e 

materiais.   

A arquitetura, como qualquer outra tradução criativa, pressupõe 

interrogações, inquietudes e desejos inerentes ao complexo processo 

criativo, para o qual os sentimentos, entrelaçam toda a atividade cultural 

[...] e deles continua a depender (p.15), assim sugere António Damásio (2017), 

o ato criador que poderemos porventura, considerar a essência da 

condição humana.  

O exercício da arquitetura, comporta na génese um ato individual, uma 

forma particular de olhar o mundo, e assimilada com essa mesma 

individualidade por quem a experiência. 

 

A expansão de narrativas modernistas ou fragmentos resultantes deste 

discurso, descendentes das dinâmicas tecnológicas e comerciais, de 

processos globais que aproximaram e aceleraram, encontraram reação à 

perda de uma condição artesanal do lugar,  exposta a tentativas simplitas 

de reavivar as formas hipotéticas de um vernacular perdido (Frampton in 

Rodrigues, 2010, p.773),não podendo ser confundidas com o propósito do 

Regionalismo Crítico, nutrido de uma conceção teórica em mediar o 

impacto da civilização universal (Frampton in Nesbitt, 2008, p.773), 

considerando aspetos derivados da plasticidade do lugar e a circunstância 

que dele deriva.  

                                                        
1 Frascari, Marco (1984). O Detalhe Narrativo. In Kate Nesbitt (Org.), Uma Nova agenda para a Arquitetura: 

antologia teórica 1965-1995, p. 552. São Paulo: Cosac Naify 
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As tentativas de descrição da noção de Regionalismo Crítico, 

socorriam-se de um conjunto de arquitetos modernos respeitáveis (p.637), 

alude William Curtis (2008) como Barragán, Antonio Coderch, Álvaro Siza ou 

Jørn Utzon, e exemplificar com as suas obras, uma síntese séria do local e 

do geral (Curtis, 2008, p.637).  

Durante o presente capítulo, procurar-se-á descrever, com obras 

referenciadas, o que se julga, poder traduzir as intenções identificadas 

com a presente dissertação, para um contexto de herança rural. Um 

conjunto de obras de arquitetura, que de algum modo reúnem narrativas 

oportunas à materialidade da arquitetura, construção, lugar e 

contemporaneidade.  

Entende-se no contexto da contemporaneidade, a disponibilidade que a 

arquitetura deve procurar, para interpretar gestos de identidade que cada 

ambiente conservou, sem que para isso abdique da criatividade 

compositiva sugerida pelo lugar e forma/material.  

Considerar fatores definidores do lugar (Tzonis e Lefraive, in Rodrigues, 2010, 

p.921), a participação das fronteiras laterais, ou paredes (Norberg-Schulz, in 

Nesbitt, 2008, p.451),  , para o contributo na definição do carácter do ambiente 

urbano (idem), uma referência às inquietações de Robert Venturi que 

Christian Norberg-Schulz faz, da proporção necessária aos sentidos, da 

composição, a que Manuel Tainha (2000) faz analogia com a polifonia, no 

sentido em que é formação orgânica baseada na ordenação de elementos 

diferenciados e regida por um princípio de intencionalidade. 

Intencionalidade que é um dos signos da arte (p.77) fatores necessários, que 

o arrastamento da memória coletiva, necessita para um sentimento de 

continuum entre passado e presente. 
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Os ingredientes flutuam, a teoria, a história o percurso vivenciado, 

contributos para a densidade de uma obra, que a topografia de Álvaro Siza 

desenhou na Casa de Chá da Boa Nova, a geometria contrastante com a 

organicidade do lugar que a casa Tavole de Herzog & De Meuron ditou. A 

evidência da materialidade da obra de Peter Zumthor, como a capela Sogn 

Benedetg, ou plasticidade de Ceciia Puga e Aires Mateus, narrativas que 

acompanharão o raciocínio, no sentido de evidenciar gestos de relação 

progressiva da arquitetura com a circunstância. 

 

A topografia agarra o lugar. O ajustamento cuidado a este fator, é 

seguramente sinónimo de qualidade acrescida que a Casa de Chá da Boa 

Nova, percorre com o ritmo que a topografia sugere. Obra, que parece por 

momentos proporcionar uma síntese idiossincrática do arquiteto, que a 

distância temporal sugere.  

As influências nórdicas são conhecidas, Alvar Aalto, arquiteto finlandês, 

gravitava nas referências do arquiteto português, a organicidade do lugar, 

contaminava a obra, que acolheu a textura necessária ao contacto 

humano, expansível à composição estética sugerida com a pesquisa na 

casa experimental Muuratsalo. A dimensão sensorial, trata um fator 

decisivo na plasticidade que ambos os arquitetos exploram, os contrastes 

entre matéria/cor e forma/matéria, que, consoante a intensidade da luz 

natural, vão doseando e compondo o espaço. 

 

A Casa de Chá, acolheu as tensões pétreas do lugar, conduziu-as à 

volumetria que remete para analogias com momentos de um qualquer 

aglomerado rural, entre encontros e desencontros que parecem querer 

dialogar com a rugosa topografia.  

Os percursos, o público na direção nascente/poente, com as torções 

provocadas, constrói uma espécie de película que tanto desvia o olhar para 
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o horizonte como volta ao edifício.  O acesso de carácter mais privado e de 

serviço, paralelo à costa, oferece uma leitura transversal que enfatiza a 

chaminé, um tema também abordado na Casa de Ofir, que contrasta com 

o delicado esmagamento provocado pelas coberturas. 

  

 

O enredo entre lugar e influências arquitetónicas, desenharam e 

acomodaram a arquitetura na sua contemporaneidade, circunstância 

espaço/tempo, que o processo pensado para além de resposta a um 

programa, procura o contacto com o jogo complexo dos sentidos. 

Para Vittorio Gregotti, um dos elementos mais reveladores da 

transformação da linguagem da arquitetura, reside no detalhe. É também 

a partir desta narrativa construtiva, que Álvaro Siza, deposita a sua relação 

cultural. 

A plasticidade formal, propaga-se e parece progredir e evoluir entre a 

função e composição, interpretações como os beirais expressivos assentes 

em viga de madeira ou as platibandas em pedra das casas populares, que 

a Casa de Chá sugere com a analogia, estabelecida com as réguas de 

madeira que escondem os caleiros e reforçam a horizontalidade a poente. 

A natureza da matéria é revelada com propósito, o betão aparente que 

surge pontualmente, revela a necessidade de diálogo entre matéria, 

contemporaneidade e arquitetura. 

A constituição topográfica em granito, é preservada, preservada no 

sentido que lhe é dado enfase por negação, ao não ser revelada no edifício, 

que quando usado, foi aplicado como alvenaria de 'perpianho' e rebocado. 
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Casa de Chá da Boa-Nova, Leça da Palmeira, Matosinhos. 

Álvaro Siza, 1958 – 1963. 

Ilustrações 49, 50, 51, 52 e 53. 

 

 

 

 
 

 



 

 

-101-  

As considerações no âmbito do Regionalismo Crítico, como a 

capacidade de manter um nível elevado de autoconsciência crítica 

(Frampton, in Rodrigues, 2010, p.773) ou a eleição de elementos regionais pelo 

seu potencial enquanto suporte, físico ou conceptual, do contacto humano 

e da comunidade (Tzonis e Lefraive, in Rodrigues, 2010, p.921), parecem estar ao 

alcance da sensibilidade capaz de produzir arquitetura. 

 

A orgânica acomodação da Casa de Chá da Boa Nova, contrasta 

com a ortogonalidade da Stone House dos arquitetos Herzog & De 

Meuron. A casa de pedra, envolvida por uma topografia vincada por muros 

de suporte em pedra solta, interseta uma ruína de estrutura similar. 

A alusão a esta construção, surge precisamente do interesse em 

referênciar a nitidez da estrutura contemporânea, em analogia com 

construção em alvenaria de pedra que caracterizou a construção 

artesanal.  

Conceptualmente o projeto parte do desenho de uma cruz, quase uma 

referência ao gesto romano para estruturar uma cidade, que interseta os 

limites da ruína e define a métrica estrutural horizontal, rebatida para a 

secção vertical. A intensão em expor a estrutura e conferi-lhe essa 

independência, que encontra analogia numa construção popular em 

pedra, em que os elementos que a compõem são em simultâneo estrutura 

e limite. 

 

Ao invés da Casa de Chá, em que a natureza estrutural é revelada 

pontualmente, com intensões estéticas e conceptuais diferentes da Casa 

de Pedra de Herzog & De Meuron, nesta, a plasticidade expõe a ossatura 

em betão, com o propósito de revelar de forma clara o género e a unidade 

estrutural que estrutura todo o edifício. 
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A hierarquização material, um tema decisivo na constituição de uma obra 

de arquitetura, procura a proporção entre as partes.  

A expressão estereotómica desta obra, encontra equilíbrio com a costura 

das linhas de betão que asseguram a elevação da construção. O xisto da 

geografia local, é agora disciplinado de outra forma, mais horizontal, mais 

vertical, menos rude, já não é estrutura.  

Assume agora função de revestimento, material de composição estética 

que a forma convoca para o contacto material com o lugar, garantindo-lhe 

força e presença vincada, reforçadas com as finas molduras em chapa que 

delimitam os vãos, as quais surgem com maior presença na janela superior 

que vence todo o alçado.  

 

A interpretação de elementos definidores do local como sugere o 

Regionalismo Crítico, parece encontrar nesta abordagem uma 

interpretação teórico/prática conceptual elementar, mas cuidada, em que 

a racionalidade da estrutura e a relação material com o lugar, reúnem o 

que parece ter sido a base da construção agora ruína.  

 

O modo e a abordagem à materialidade local que caracteriza a Casa de 

Pedra, remete-nos para analogias decorrentes das interrogações 

modernistas, que o Estilo Internacional tinha propagado e que facões 

reclamavam o cruzamento cultural.    Mesmo o promotor de uma 

arquitetura que decorria de um espírito assente numa lógica de máquina 

para habitar, Le Corbusier oportunamente conjuga o material modernista, 

o betão aparente, os tijolos de barro e a estratificação dos alçados, 

também, com o recurso a madeira, como demonstram as Casas Jaoul.  
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A criatividade do exercício compositivo, cruza influências como, a história, 

tecnologia e materiais, que a obra de Eduardo Souto de Moura, 

particularmente também revela. A referência à construção artesanal local, 

com elementos daí derivados, surgem aplicados com carácter estético, 

análogo, na linguagem contemporânea, ou reunidos numa narrativa 

compilada, como é o caso da Casa das Artes na cidade do Porto, em que o 

autor parece evocar a civilização do barro e a civilização do granito 

referidas por Orlando Ribeiro, combinadas nas técnicas que a evolução 

desenvolveu e acrescenta. 

 

Um dos fatores que parece ter contribuído para a identidade da 

arquitetura popular, foi a relação entre material e estrutura.  

A proporção estabelecida entre a grelha estrutural em betão armado, da 

Casa de Pedra e o revestimento exterior com pedra de natureza local, 

conserva e realça a preponderância estrutural que o xisto forneceu no 

passado. 

 

A afinidade material que o saber popular transmitiu ao carácter 

construtivo das suas obras, ainda ativo em geografias particulares, é 

decisiva no pensamento e condução artesanal do processo criativo de 

alguns arquitetos. 

Sensibilidades particulares de experimentação e representação, revelam 

grafismos e ensaios com maquetes em materiais vários, demostrativos de 

uma procura obsessiva pela essência das coisas, para a qual, a consciência 

do processo construtivo é decisiva na materialização da ideia.    
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Casa de Pedra, Tavole, Itália. 

Herzog & de Meuron, 1985-1988. 

Ilustrações 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61. 
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O caso particular do arquiteto suíço Peter Zumthor, reflete a 

intensidade de um controle absoluto do processo construtivo, do desenho 

grafitado a régua e esquadro aos esboços aguarelados, compreendem o 

encadeamento construtivo, em que o diálogo com a matéria parece 

permanente, sucessivo em que, considera a arquitetura um ato 

anatómico, consegue juntar as coisas do mundo, os materiais do mundo e. 

criar este espaço [...] O corpo! Não a ideia do corpo – o corpo! Que me pode 

tocar! (Zumthor,2006, p.23). Ao confrontarmos os desenhos com imagens da 

capela Sogn Benedetg, fica a sensação de que a ideia sublinhada por 

Deplazes - Para mim, projetar e construir é o mesmo 2. (Deplazes,2010, p.19), 

parece demonstrar esse sentimento, reunido em um e só um percurso. 

 

A tectónica da capela Sogn Benedetg, enaltece a importância que Peter 

Zumthor deposita na materialidade e a relação corpórea que esta 

estabelece com a estrutura e consequentemente com a envolvente. 

A madeira de Lariço, usada na construção de casas da região, torna-se o 

elemento de correspondência com o lugar. A forma, com recurso à 

proporção e estrutura de uma cruz latina, ditou a configuração orgânica 

de ponta aguçada, encaixa na topografia com o mesmo rigor que pontua 

o ritmo da ossatura da capela, envolvente e de carácter construtivo 

vincado na clara expressão dos elementos que a definem. O detalhe, tema 

de relevância na arquitetura, unifica e confere coerência e encadeamento 

entre as partes, conferindo uma nitidez particular a esta obra. 

 

O sentimento de fragilidade que o edifício religioso transmite, parece, 

procurar reunir o seu propósito e a condição humana. A relação entre 

interior e exterior, tem o delicado aponta do patamar de transição. 

                                                        
2 Tradução livre: Para mí, proyectar y construir es lo mismo. In Deplazes, Andrea (2010). Construir la 
Arquitetura del Material em bruto al Edificio, (p.19). Gustavo Gili, Barcelona.  
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O afastamento do piso à parede, provocado pela estrutura de madeira que 

emerge do terreno e resolve a topografia, parece querer alimentar a 

espiritualidade, ao provocar a sensação de afastamento terreno, reforçado 

com o contraste expresso nas escamas de madeira que envolvem o 

exterior e a serenidade da textura interior.   

 

A evolução dos processos conduziu a interrogações e inquietações que na 

essência, são essas mesmo alimento da criatividade. Os materiais e a sua 

cooperação construtiva, envolvem o propósito da correte dissertação.  

Por experimentação ou acaso, os materiais naturais ou compostos, 

constituíram no tempo os efeitos compositivos possíveis.  

O conhecimento desenvolveu a transformação e conjugação, sugeriram 

cruzamentos vários, interpretações, em a forma conferida ao material, 

conheceu comportamentos e relações construtivas motivadas na 

plasticidade inerente ao ato criativo da arquitetura. 

Da exploração material à forma arquitetónica, é também neste contexto 

que a arquitetura pesquisa linguagens de integração e interpretação, com 

o lugar e as formas tradicionais. 

A propósito da conceção formal, a escala, ou relação entre material e 

construção/edifício, parece por vezes surgir em algumas obras, com a 

delicada hierarquia e estratificação, de modo, a proporcionar a conjugação 

equilibrada entre espaço, função, lugar e a não menos importante relação 

entre material e edifício. 
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Capela São Benedito, Sumvitg, Suiça. 

Peter Zumthor, 1987-1989. 

Ilustrações 62, 63, 64, 65 e 66. 
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A casa em Moledo do arquiteto Eduardo Souto de Moura, parte 

da reconstituição de muros de suporte, socalcos, que intencionalmente 

diluem a casa, só percetível pela interrupção do muro em pedra de granito.  

Neste caso, o muro é preponderante no contexto, em que a rudeza 

estereotómica acolhe e anula a casa, nesta abstração material e formal, 

gerada entre afirmação e dúvida. 

 

De contexto geográfico distinto, surge o trabalho da arquiteta chilena 

Cecília Puga. A casa na Baía Azul, à semelhança da casa de campo em 

Marchigue, revelam o interesse pela proximidade à expressão artesanal 

dos processos construtivos, à revelação da natureza da materialidade. 

A narrativa desenvolvida no projeto em Los Vilos, demonstra essa intensão 

que a conjugação volumétrica, também parece querer dar continuidade.      

A resposta ao programa com aparente pragmatismo, uma habitação com 

três volumes autónomos e em simultâneo interligados, insere-se numa 

zona escarpada e permanentemente rochosa.  

 

A partir de uma forma volumétrica tipificada de casa com duas águas, a 

arquiteta conjuga três volumes num jogo de encaixe a partir, da definição 

formal do elemento base, garantindo as relações funcionais desejadas, 

conferindo ao conjunto, particular plasticidade formal, resultante da 

inversão.  

O gesto brutalista, com o uso de betão aparente, texturado com o negativo 

das réguas de madeira, envolveu toda a construção, exterior e interior, o 

que de repente, remete para a expressividade da arquitetura popular, em 

que o material dominante, revela-se tanto no exterior como no interior, 

apesar de por vezes, o tratamento ser distinto.  
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A abordagem teórica no exercício da arquitetura, assume oportunamente 

gestos de abstração e analogias formais, geradas a partir, de modelos 

tradicionais familiarizadas que apontam sugestões concetuais para a 

construção da arquitetura. A sucessiva experimentação que podemos 

recolher historicamente, arrasta e revela narrativas suportadas na 

tradição, que cada acumular, aponta a novas sugestões. 

A casa de Coruche, no Ribatejo, da autoria de Manuel Aires Mateus, 

reproduz arquétipos formais, registados ao longo do tempo no território a 

sul do continente português.  

O conceito parece quase tratar de uma sobreposição de camadas de 

tempo, em que registos culturais são manifestados no perfil vertical dos 

espaços interiores, como os tetos abobadados ou de pendentes 

ortogonais, que transitam historicamente para o exterior com o vazio 

central, a referência às casas pátio, aponta de forma subtil o acesso à casa. 

 

Com a premissa da configuração formal de uma comum construção 

quadrangular de cobertura inclinada de quatro pendentes, é desenvolvido 

um exercício abstrato de recomposição de um modelo tradicional, que 

reúne analogias formais de construção popular. 

A referência a esta obra, advém da necessidade oportuna da 

experimentação e interpretação, entre história, matéria e forma 

arquitetónica.  

A abstração, que porventura, poder-se-á entender como um afastamento 

do essencial, não será mais do que uma outra perspetiva de olhar um 

determinado assunto, também esse, já distanciado das necessidades 

básicas. Estamos assim, perante contextos distintos dentro da mesma 

temática, apenas com o acréscimo de forma de arte. 
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Casa na Baía Azul, Los Vilos, Chile. 

Cecilia Puga, 2002. 

Ilustrações 67, 68, 69, 70 e 71. 
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Casa em Coruche, Santarém, Portugal. 

Aires Mateus, 2007. 

Ilustrações 72, 73, 74, 75, 76 e 77. 
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Seja qual for a importância do espaço e do tempo, o valor do lugar e da 

ocasião é maior. Afinal, na imagem do Homem, espaço é lugar, e tempo é 

ocasião... providencie o lugar, articule o espaço intermediário ... torne cada 

porta convidativa e cada janela uma fisionomia ... aproxime-se do centro 

móvel da realidade humana e construa a sua contraforma - para cada 

homem e todos os homens...  

 

Van Eyck  citado por, William Curtis, 2008, p.550 
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O PROJETO   Arquitetura e Circunstância Geográfica    Em Torno da Ideia 
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ARQUITETURA E CIRCUNSTÂNCIA GEOGRÁFICA   A humanização do 

território estabeleceu a apropriação, registos civilizacionais, espécie de 

camadas no tempo, que enraizaram culturas. 

A adequação e a transformação da matéria natural, conduziu a uma 

sobrenatureza1 , condição humana a que refere Ortega y Gasset.   

Modos de adaptação conduziram a outros limites, como são disso registo, 

os levantamentos dirigidos por Pedro de Llano Cabado, no seu trabalho 

Arquitectura Popular en Galicia, ou, os registos salvos oportunamente por 

Fernando Galhano e Ernesto Veiga de Oleira, que retratam civilizações 

fundadas no engenho da adaptação da pedra, aplicada de acordo com a 

geografia física. 

A região serrana do Barroso, no norte transmontano português, confronta 

com o sul da Galiza, fronteiras que se anulam com a paisagem e a 

arquitetura popular.   

 

De vincada apropriação e humanização do território, a construção de 

muros, descreveu narrativas de construção, que transitaram entre o abrigo 

e a delimitação de propriedade. Muros que costuraram a paisagem, 

alinharam com o peso natural da matéria o sentimento de fundação de 

identidade de um lugar, essa identidade e síntese, que Eduardo Souto de 

Moura descreveu:  

 

Os muros são quase toda a história da Arquitetura. 

Hoje é impossível usá-los (desenhá-los) na sua plena função (estática). 

Os muros hoje são aquilo que não podem ser, por isso são revestimentos, 

peles, texturas (Gasella, 2003, p.6). 

   

                                                             
1 Cf. Gasset, 2009, p.33  
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Registos de Herança Rural, aldeias de Tourém, Salto e Negrões. 

Ilustrações 78, 79 e 80. 
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Registos de Herança Rural, aldeias de Padornelos, Frades e 
Pitões das Júnias. 

Ilustrações 81, 82 e 83. 
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Do mineral ao vegetal, se fez a arquitetura artesanal, da ruralidade 

se fez a economia local. De granito foi construído o norte português, desse 

peso, do qual brotou a arte da cantaria.    

A cultura Castreja, conheceu a autoridade da romanização. Os efeitos 

desenvolveram-se à escala do território, conferiram outras relações, a 

língua, as letras, os costumes, a legislação, as instituições políticas, 

administrativas e sociais do Império (Costa, 1987. P.50), aspetos que o 

território português, revela amplamente. As vias romanas conferiram 

outra escala de ocupação. A região do Barroso gravou três variantes ou 

itinerários diferentes (Costa, 1987, p.51) que ligavam Braga (Bracara Augusta) 

e Chaves (Aquae Flaviae).  

 

As diretrizes romanas trouxeram modos de construir, a telha substitui na 

cobertura das casas o colmo, a lousa ou o barro, e o ladrilho o chão de terra 

batida (Ribeiro, 1949, pp.86-87), colmo que à época dos registos desenvolvidos 

no século XX em torno da antropologia e da arquitetura popular, ainda 

surgia na composição de recônditas construções no noroeste 

transmontano. 

 

Por curiosidade, torna-se oportuno imaginar por analogia, as mutações 

mais recentes, como a desruralização2, que remeteu aldeias para uma 

retração e por vezes total abandono do que foram no passado, e as 

transformações ocorridas com aglomerados castrejos, que com a 

romanização se arruinaram ou constituíram o casco de algumas cidades e 

vilas atuais (Ribeiro, 1992, p.21).  

 

                                                             
2 Conceito que se usa nas Ciências Sociais para denominar o processo de mutação socio económica e territorial 

resultante da perda de importância da atividade agrícola ... e das culturas e modos de vida rurais tradicionais 

das sociedades camponesas. In Domingues, Álvaro (2011), Vida no Campo. Dafne Editora, Porto. 
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A humanização e apropriação do território, é sujeita a 

transformações, adaptações, abandono, ou remetida ao contexto 

musealização.     

António Barreto, numa leitura sociológica em torno das dinâmicas no 

território português, refere a quebra demográfica nas regiões rurais 

tomou a dimensão, em certos períodos, de autêntico êxodo, sobretudo, se 

aos números relativos às migrações internas, acrescentarmos os da 

emigração para o exterior (Barreto, 1996, p.36). 

O conhecimento enredado no modus vivendi, conserva ao ritmo da 

circunstância espaço tempo, particularidades, só entendidas mediante 

variações de exposição a outras culturas, que a ocupação humana à escala 

do globo, preserva e absorve consoante a robustez de uma determinada 

cultura. 

 

A topografia humanizada, é um dos fatores definidores dos assentamentos 

populares, fator esse que em conjugação com os demais, como a 

exposição solar ou os ventos dominantes, determinaram o corpo do 

aglomerado. Da necessidade se fez a arquitetura e da arquitetura, 

materializou-se a cultura da construção artesanal.  

Orlando Ribeiro, na obra Geografia e Civilização, aborda a mestria com que 

o granito foi adaptado, arte que construiu grande parte do norte 

português. O geógrafo destaca o espigueiro, para sublinhar a finura (Ribeiro, 

1992, p.17) que o trato de cantaria conferido ao mineral expôs, 

acrescentando que o virtuosismo no trabalho do granito está, porém, nos 

esteios de vinha, que podem alcançar três metros de altura, com uns dedos 

apenas de largura... (idem,p.16), sínteses de afinidade artesanal, que o 

engenho e mestria incutiram para além da mera função.  

O mineral, deixou registos de aplicabilidade diversa: das mós aos lagares, 

dos fornos comunitários inteiramente erguidos em pedra, das casas à 
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pavimentação, de capelas a igrejas, a arte da cantaria em granito, 

construiu-se ao ritmo do seu tempo.  

De relevância e presença assídua neste território, a madeira conquistou 

estrutura própria, sugeriu pela sua natureza, ampla aplicabilidade.  

Do mobiliário aos utensílios, agrícolas ou domésticos, ao travejamento de 

uma cobertura, as aplicações destinadas a este material, entre outros de 

caráter vegetal, conferiram ao conjunto, relações construtivas com natural 

homogeneidade sensorial. 

 

Com o século XX, o concelho de Montalegre, conheceu as albufeiras, em 

contraste com os naturais percursos de água corrente, as planícies de água, 

de Paradela, Venda Nova e dos Pisões, ofereceram outras características, 

outras possibilidades, que a arquitetura também introduzia com a 

particularidade da sua circunstância.  

A aldeia de Negrões, lugar definido para o projeto de carácter 

experimental, conheceu essa relação, transformação da configuração da 

geografia local, humanizada agora com o impacto da grande extensão de 

água, que remeteu Negrões para uma espécie de península.  

Aos efeitos gerados pela albufeira, como o encolher das áreas de pasto e 

percursos construídos nas dinâmicas da vida local, parece ter acentuado o 

abandono da vida rural.  

A alteração provocada, é pela sua natureza um modo de relação com o 

território, a uma outra escala de uso, distinta da gerada na dimensão do 

lugar. Transformações essas progressivas e de amplitude visível, são 

presenciadas à escala da materialidade e espacialidade que definiu a 

ruralidade do lugar. Os desejos construtivos que a condição 

socioeconómica de quem teve de emigrar, gerou no lugar de origem, 

gestos de uma mudança construtiva, enredada em padrões de gosto 
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avulso, que segundo a pesquisa materializada na obra Casas de Sonho3, 

revela a designada 'casa de emigrante' fases distintas de expressão, 

construída segundo outos paradigmas e tecnologia. 

O contacto com novas e distantes vivências, conduziu a manifestações 

avulsas de composição construtiva, material e volumétrica, que outros 

materiais e tecnologia motivaram.  

Um sentimento de 'modernidade', conduzia os desejos de quem tinha 

contactado com outras realidades, manifestava-se em novas construções, 

que traduziam mais a transição do rural ao urbano do que a sobreposição 

de culturas nacionais ... pois a emigração não está à margem das mutações 

sociais, porventura traços de uma antropologia que gravita em geografias 

distintas, em que a casa, é antes de mais, reparação dos laços de pertença, 

tanto para participar na reconstrução como para exorcizar o esquecimento 

das origens (Villanova, Leite & Raposo, 1995, pp.202 e 205).     

Aos nossos dias e com presença afirmada, já estes lugares conheceram 

outros modos de construção, de organização espacial, de infraestruturas, 

de conforto, de vida, outras relações já não populares. 

 

O Portugal urbano e o rural. O Portugal litoral e o do interior. O Portugal 

da capital e o da província. O Portugal moderno e o atrasado. Estes dois 

países já não existem. Ou antes, deixaram de estar separados4. 

 

O passado, a tradição, a cultura, o lugar, um conjunto de elementos que 

se entrelaçam, pela natureza da sua origem – o Homem, são matéria de 

construção da arquitetura. 

                                                             
3  Obra da autoria de Roselyne de Villanova, Carolina Leite e Isabel Raposo, que procurou descrever a evolução 

e influência das casas de emigrantes no continente português, com prefácio de Nuno Portas.   

4 Cf. Mattoso, et al., 2011, p.6   
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Localização do concelho de Montalegre.      

Concelho de Montalegre.  

Ilustrações 84 e 85. 
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Território envolvente à aldeia de Negrões, pré albufeira, até 1959.  

Delimitação da albufeira do Alto Rabagão à cota máxima de 880m.  

Ilustrações 86 e 87. 
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Aldeia de Negrões. Detalhes e enquadramento com a albufeira 
do Alto Rabagão. 

Ilustrações 88, 89, 90 e 91.  



 

 

- 126 - 

EM TORNO DA IDEIA   A construção da arquitetura, popular ou instruída 

por arquitetos, suscita em cada indivíduo particulares modos de relação 

com o espaço humanizado. A nossa relação com o mundo manifesta-se 

numa necessidade contínua de construção, construção no sentido de criar, 

de satisfazer a imaginação que acumula progressivas necessidades.  

 

Dos objetos à arquitetura, da literatura à música, desenvolvemos 

progressivamente relações que tocam a cada idiossincrasia. Heidegger 

escreveu que a essência de construir é deixar-habitar (Heidegger, 2006, p.139), 

esse habitar que evoca a circunstância do homo faber. 

Criação essa distinta dos outros seres, que tornou possível a apropriação 

do espaço e a sua progressiva transformação, uma humanização da 

matéria, por forma a tornar possível o contínuo habitar, criações técnicas, 

construções que deformam, reformam e conformam a Terra, de modo que 

se tornem, mais ou menos, habitável. (Gasset, 2009, p.128).  

 

A arte da construção, desenvolveu a arquitetura.  

Dos géneros de carácter local às conceções pensadas segundo estímulos 

distantes das necessidades elementares, ou porventura de 

intencionalidade equiparada, a arquitetura gravita também na 

necessidade de projetar para além da mera função ou utilidade. 

Os materiais do lugar, geraram intimidades, conhecimento, uma estética 

própria já referida por Giuseppe Terragni, acumularam no tempo e no 

espaço, o que por vezes designamos de identidade de um lugar.  

Num certo sentido, essa identidade constitui parte da realidade, que o 

saber artesanal registou, como a acomodação ao lugar, porventura de 

maior significância, assentamentos com os ajustes convenientes 

consolidaram esse sentimento de relação temporal com determinado 

lugar. 
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O sentimento perante o percurso da criação humana, parece transmitir a 

sensação de um sucessivo cruzamento, que pontualmente, conhece 

realmente novas sugestões, produto de uma relação passado e presente, 

necessário a um suporte, o qual chamamos de identidade. 

A temática do lugar, tem no decorrer da dissertação o sublinhado, que se 

entende olhar, a partir, da perspetiva do assentamento, da humanização 

da topografia que vinca a razão ser de um determinado contexto.  

Raimund Abraham, lembra este fator identitário da transformação da 

topografia que evidencia as raízes ontológicas da arquitetura (in Nesbitt, 

2008, p.500). Deste campo teórico, e dos cruzamentos que advêm dele, 

prossegue a materialidade da arquitetura que se ajusta a cada 

intervenção, necessidade e desejo.  

 

Vittorio Gregotti, expõe o que entende por ser a abordagem adotada por 

Álvaro Siza, uma estratégia que permita a um local geográfico e histórico 

preexistente transformar-se no ator principal do projeto (Gregotti, in 

Rodrigues, 2010, p.646)., matéria que se entende no contexto do presente 

exercício, matéria decisiva, em que o lugar passa então a ser o único 

material capaz de restituir através “das diferenças” a possibilidade de uma 

comunicação (idem, p.647). 

 

A materialização de uma ideia, decorre de um conjunto de relações, 

material/forma/cor/textura/lugar, que o exercício da arquitetura tem o 

dever de fazer chegar ao contacto humano com o maior alcance que os 

sentidos requerem. 

O projeto de arquitetura, cruzou-se com o desenho das necessidades 

populares, acolheu esse percurso como necessário ao suporte teórico do 

projeto, agora pensado para apontar outras razões.  Abraham (1982) fala-
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nos do processo criativo, que oscila entre a negação e conciliação: é um 

embate contínuo entre o ideal e a matéria, a ideia e a imagem, o intelectual 

e o fisiológico, o tecnológico e o espiritual (in Nesbitt, 2008, p.500),  

 

A experimentação que o projeto proporcionou na aldeia de Negrões em 

Montalegre, inserido no âmbito da disciplina de projeto do ano quinto do 

curso de arquitetura, assentou com pretexto em salientar o sentimento 

que se entende reter: a arquitetura deve procurar considerar 

características  particulares, que cada lugar detém, a atmosfera de que fala 

Peter Zumthor1, cuidar da construção topográfica e prosseguir com os 

ajustes essenciais que a remota narrativa iniciou. Encadeamento este, que 

percorre com nuances a materialidade e forma que daí advém. 

 

A reflexão em torno do exercício proposto, tem na sua génese uma 

perspetiva interpretativa da materialidade e do lugar e, de uma resposta 

não menos importante, considerada em qualquer circunstância como 

resposta objetiva, em que a procura compositiva, espacial, 

formal/material, deve acompanhar a resposta ao programa.  

A narrativa construtiva, deve encontrar a sua coerência, a nitidez possível 

a um diálogo entre edifício e lugar. Roger Scruton, na sua obra Estética da 

Arquitetura, lembra, 

  

o valor de um edifício não pode simplesmente ser compreendido 

independentemente da sua utilidade. Claro que é possível ter um ponto de 

vista meramente «escultórico» da arquitetura, mas isso é tratar os edifícios 

como formas cuja natureza estética se combina apenas acidentalmente 

com uma certa função (Scruton, 2010, p.17).     

 

                                                             
1 Cf. Zumthor, 2006, p.11. 
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As construções em pedra solta ou as mais cuidadas, foram conhecendo 

conciliações construtivos que outras soluções ofereciam e o conforto 

reclamava. A ruína apropriou-se do que a necessidade reclamou. A 

natureza dos materiais, ergueu uma dimensão de tempo, ritmos próprios, 

inerentes aos processos naturais de transformação, que cada matéria tem, 

uma velocidade de mudança própria, rapidíssima ou lenta, e é esse índice 

de velocidade de mudança que diferencia os vários materiais (Tavares, 2010, 

p.42), e assenta-os no diálogo cuidado com a história do lugar. 

 

O já alcançado é pretexto para desenvolver ou reforçar uma ideia.  

É o caso particular da aldeia de Negrões, lugar de herança rural, no 

noroeste transmontana, no topo norte do continente português.  

Remotos espaços humanizados cultivaram as suas intimidades, atmosferas 

próprias, assentes no género comunitário, rendilhado na semiótica, 

simbolismos, crenças, hábitos do quotidiano, traços de circunstância.  

Em torno de uma ideia de cultura, interessa procurar absorver o 

enraizamento do lugar, modos de sedentarização que o tempo cultivou. 

Tempo esse que já fez chegar outras escalas de humanização, as 

barragens, as estradas, as estruturas eólicas, interferências que o território 

absorve sob premissas de necessidade.  Não Há paisagens para sempre. A 

paisagem é o registo de uma sociedade que muda e, se a mudança é tanta, 

tão profunda e acelerada, haverá disso sinais… (Domingues, 2011, p.15). 

Através de exercícios de experimentação alcançáveis por meio das 

ferramentas de suporte ao projeto de arquitetura, em particular para a 

aldeia de Negrões, procurou-se transmitir um sentimento de relação com 

o ato construtor, uma idiossincrasia, uma experiência teórica/prática 

confinada à escrita e ao desenho, sem uma realidade prática in loco, quase 

como a música, precisa saltar da pauta para o instrumento para ser 

vivenciada. 
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O percurso construtivo da ideia ou sugestões no decorrer do projeto, 

gravita em torno de um conjunto de instrumentos que constituem gestos 

interpretativos de espaço/tempo. O arquiteto Ignasi de Solà-Marales 

Rubió, refere esse deambular que nos fornece estímulos, inerente a uma 

procura, à materialização da ideia por vezes difícil de representar e revelar, 

que o recurso a técnicas já referidas anteriormente, como em trabalhos 

de Mies Van der Rohe, 

 

em que a colagem e a fotomontagem criam técnicas de extração de novos 

significados específicos a partir de confronto de fragmentos autônomos, a 

arquitetura, ao contrastar estruturas antigas e novas, descobre o fundo e 

a forma em que o passado e o presente se reconhecem heterogêneos 

(Rubió,2008 in Nesbitt, p.257). 

 

O debate em torno da temática da reconstrução, ajustamento, acréscimo 

temático ou funcional/concetual, acrescenta novos discursos de relação 

com o espaço construído. Torna-se uma procura entre o íntimo criativo e 

materialização do imaginário, um exercício de exteriorização. 

do contacto com o lugar, percurso sempre necessário que a pesquisa, 

avolumada através do desenho, aproximou a ideias que se julga poder 

contribuir para uma outra correspondência arquitetónica, sem que para 

isso ignore a morfologia, e a escala do lugar. E é deste percurso parcial, 

aqui entendido como um todo que integra a ideia e a sua real execução, 

que possibilite o debate em torno do interesse por uma determinada 

intervenção.     
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Para Andrea Deplazes projetar e construir é o mesmo2, síntese de um 

processo olhado como um todo e a mesma coisa, em que cada autor adota 

os meios de pesquisa com os quais se identifica, apesar de ainda, 

podermos assistir a recursos de índole artesanal, em que o desenho e a 

maquete, por exemplo, revelam esse continuum.  

Das metodologias usadas nas pesquisas de Frank Owen Gehry ao denso 

processo de Peter Zumthor, os materiais são o vocabulário necessário ao 

apuramento conceptual. Da experimentação gráfica à materialização da 

maquete, a relação com a matéria, estimula o avanço e a solidez da ideia.      

 

Da materialidade se faz a arquitetura e da imaterialidade ela se eleva.  

O exercício da arquitetura é um processo de descoberta, de dúvidas que 

avança e recua a cada novo desafio. Desta intimidade, procura manifestar-

se uma ideia de manutenção da fisionomia do lugar, para a qual, se 

considera a topografia e a escala do lugar, como elementos transmissores 

de identidade, sem que para isso se confunda com um exercício 

musealização.  

A expressão arquitetónica, como já salientado, manifesta-se segundo a 

condição espaço/tempo, contexto que Kenneth Frampton estrutura na 

reunião de três fatores determinantes e convergentes como topos, tipos e 

tectónica3. Aspetos que Andrea Deplazes representa segundo um 

esquema, no qual gravita em torno do processo projetual, um conjunto de 

agentes definidores do resultado arquitetónico.          

 

 

 

                                                             
2 Tradução livre: Para mí, proyectar y construir es lo mismo, in: Deplazes, Andrea (2010) Deplazes, Andrea. 

(2010). Construir La Arquitectura Del Material en Bruto al Edificio. (p.19). Barcelona, Editorial Gustavo Gili. 

3 Cf. Deplazes, 2010, p.10. 
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Processos de Configuração e Desenvolvimento Formal 4 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Tradução livre: Procesos de configuración o desarrollo formal Deplazes, in Andrea (2010) Deplazes, 

Andrea. (2010). Construir La Arquitectura Del Material en Bruto al Edificio. (p.10). Barcelona, Editorial 

Gustavo Gili. 
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As ideias desenvolvidas perante o contacto com o lugar, encontraram 

estímulos com os registos agregados, como desenhos, fotografia e troca 

de ideias em conversas oportunas, formas de contacto indispensável, com 

o intuito de assimilar fatores intrínsecos a vivencias passadas de herança 

essencialmente rural. 

Deste mesmo território faz parte a aldeia de Negrões, com assentamentos 

de ruralidade herdade, conservou comunidades enraizadas na atividade 

do campo.  

Herança é olhar para uma coisa numa outra perspetiva, sujeita a 

interferências que arrastam razões de mudança, oportunidades que se 

transformam em ajustamentos, necessários a outros usos. 

Nenhuma nova arquitetura consegue emergir sem um novo tipo de 

relações entre projetista e utilizador, sem novos tipos de programas... 

(Tzonis e Lefraive citados por Frampton, in Rodrigues, 2010, p.773).   

 

As sugestões motivadas, conduziram a um conjunto de ensaios descritos 

essencialmente através do desenho, hipóteses de função e sistema 

construtivo que se entendem adequados ao contexto.  

A seleção de um conjunto de sistemas e materiais, que naturalmente 

poderão ser de considerada diferença, tinham como premissa, a nitidez 

estrutural do corpo construído, evitar a analogia com a Química, que 

Fernando Távora confusão fez questão de aludir ao referir composto e 

mistura... aplicável, na sua essência, ao caso particular de um edifício. 

(Távora, 1992, p.3)  

A pesquisa da materialidade, foi naturalmente um fator importante para a 

constituição e identificação de novas construções, que de raiz ou 

complementares com ruína, poderiam satisfazer uma espécie de 

vocabulário comum.  
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A escala de intervenção em arquitetura é dispare, da intervenção com 

carácter doméstico à de interseção pública, as narrativas, resumem-se ao 

conceito de detalhe, entendido no contexto da arquitetura. Poderíamos 

citar um conjunto de autores, Ignasi de Solà-Morales, sublinha Carlo 

Scarpa e Giorgio Grassi, para realçar discursos de circunstância 

espaço/tempo, em que narrativas de intervenção, estabelecem relações e 

nexos entre o edifício histórico – real e/ ou imaginário – e os elementos de 

projeto que servem para tornar o edifício efetivamente dependente [...] 

ligado à materialidade espacial, física e geográfica do objeto (Rubió, in 

Nesbitt,2008, p.25).      

 

A analogia material, de sistemas construtivos ou volumétrica, conduz 

naturalmente a considerações em torno de um gesto coerente ao discurso 

arquitetónico, um cuidado à resolução do detalhe, do detalhe material e 

do detalhe formal de que fala Marco Frascari5. 

O tectónico, que Kenneth Frampton enaltece como princípio primário da 

autonomia arquitetónica (in Nesbitt, 2008, pp.777), acompanhou as novas 

abordagens, que tendem com a natureza construtiva da 

contemporaneidade para sistemas estratificados. 

 

A sugestão que mais evolui, foi o desenho de um albergue no topo norte 

da aldeia. A intervenção, procurou repor a escala com que se desenvolveu 

o aglomerado, sugerindo a anulação de uma estrutura para 

armazenamento de máquinas agrícolas. 

A linha do casario que se afirma junto à rua, apontou a fisionomia do 

edifício, ajustado na volumetria, consoante a relação que se entendeu com 

a topografia. Deste prolongamento com existente, resultou um encolher a 

                                                             
5 Cf. Marco Frascari, 1984, pp.539-556. in Nesbitt, Katia (org.) 2008, Uma Nova Agenda para a Arquitetura: 

Antologia Teórica 1965-1995, tr. Port., Cosac Naify, São Paulo.   
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norte, uma espécie de gancho que proporcionou a configuração de um 

pequeno largo, orientado a sul/poente. 

A opção por uma estrutura base em betão aparente bujardado, analogia 

com a tatilidade da pedra da região, delimitou verticalmente a arquitetura 

proposta, cruzada com a consequente estrutura em madeira lamelada que 

acolhe a cobertura. A complementaridade com a expressão imaginada 

para o betão, e a tentativa de incutir uma certa natureza ao corpo 

construído, tem nas características dos materiais esse fator de absorção 

do tempo, que se desejava prolongar para a cobertura com um 

revestimento em placas de cortiça expandida.  

A tatilidade, para o presente exercício, é um fator com relevância, uma 

dimensão sensorial que tende a aproximar-se das construções mais rudes.  

Kenneth Frampton enaltece, que o tátil e o tectónico juntos têm a 

capacidade de transcender a mera aparência do técnico, da mesma forma 

como a forma forma-local tem o potencial de se erguer face ao ataque 

violento impiedoso da modernização global (Frampton in Rodrigues, p.778).   

 

A pesquisa em torno da aldeia de Negrões, desenvolveu-se com uma certa 

ausência de compromisso com um programa ou edifício em particular, 

mas, uma pesquisa de apontamentos, estruturas de carácter comunitário, 

sugestões que a circunstância da aldeia de Negrões, porventura, pode 

considerar. 

Fica acima de tudo, julga-se, a tentativa de sugestões, com o desejo de 

fornecer motivos de interesse, para ajustamentos que se entendem 

válidos. 

A arquitetura é o ofício de assombro que, como a poesia e a música, precisa 

do silêncio.6  

                                                             
6 Excerto do discurso do arquiteto Paulo David, in: Mendonça, José Tolentino (2015). Que Coisas são as 

Nuvens. Paço de Arcos, Impresa Publishing. (pp 63-64).   
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EXPERIMENTAÇÃO E PROJETO    Abrigo Comunitário Para Animais    Pólo do Ecomuseu do 
Barroso    Albergue 
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A circunstância de que nos fala Ortega y Gasset convoca-nos para a 

interrogação, para a condição espaço/tempo.  

Por ventura por influência da História, da Arqueologia, da Antropologia a 

arquitetura desenvolveu relações com o construído, colocou-nos perante 

considerações e convocou a teoria para dosear a inerente tendência de 

altear, ajustar e fazer novo.    

A criação parece sempre nascer do já executado. Seja de raiz ou da 

memória que a ruína materializa, as repostas compreendem no geral 

necessidades.  

Do pormenor que resolve a transição material, à escala urbana, deambula 

o pensamento por entre o conhecimento disperso, acumulado e apurado 

para a circunstância.   

Os ensaios e propostas em contexto de herança rural que complementam 

o discurso teórico da decorrente dissertação, gravitam em torno de 

estímulos enredados, geraram indecisão, obrigaram à experimentação por 

força da incerteza.  

Em síntese, tenta-se atenuar a dúvida, apurar a necessária expressão 

individual, que se entende importante para o debate arquitetónico.  
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Aldeia de Negrões.  

Levantamento atual e enquadramento com a albufeira do Alto Rabagão. 

Ilustração 92. 
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Aldeia de Negrões.  

Identificação de propostas e sugestões de carácter urbano. 1 Albergue   2 Unidade comunitária para abrigo 

de animais.   3 Espaço expositivo.   4 Polo do Ecomuseu do Barroso. 

Ilustração 93. 
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O esquisso já percorrera a interiorização do contexto, aproximou a uma 

dimensão particular de tempo.  

É necessário voltar a outras dimensões, suporte técnico, rigor técnico da 

topografia, localização da arquitetura, maquetes. 

O contacto surge de outra forma, já ampliado pela viagem. A organicidade 

do aglomerado convida a um diálogo particular que a memória já 

despertara para conjugações construtivas. 

Apontam-se sugestões, sempre com a carga da incerteza, com o receio de 

reproduzir com excesso o já conhecido.   
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Abrigo Comunitário Para Animais. 

Ensaios de relação de formal e topográfica. 

Ilustração 94. 
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O conjunto orgânico da aldeia, influênciou e contaminou de certa forma a 

fisionomia de novos edifícios. Uma estrutura comunitária para animais, 

deslocada para uma posição lateral em relação ao aglomerado, posiciona-

se numa zona com topografia menos acidentada, procurou relações 

formais com o existente. A estrutura em madeira, a cortiça na cobertura e 

pontualmente nas paredes, dialogam com uma base definida por paredes 

em sistema Gabião.  

Independente da função, cada edifício pode tentar a aproximação 

adequada, ou o que se poderá julgar assim, com a envolvente.  
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Abrigo Comunitário Para Animais. 

Estudo estrutural e Composição Formal e Material. 

Ilustração 95. 
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O desenho é materialização do pensamento. Um processo artesanal de 

agilidade necessária entre suporte e conceção. 

A tecnologia trouxe espessura entre o papel e a mão, outras formas de 

chegar ao mesmo objetivo, um o contacto distinto que não substitui os 

materiais, a grafite, a tinta aguarelada, o papel texturado que parecem 

iniciar um percurso sensorial de construção da arquitetura, uma relação 

diferente. Desenhamos o que sentimos ser pedra mesmo, madeira, o som 

de um qualquer pavimento, a tatilidade que antecipamos com o olhar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 146 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Polo do Ecomuseu de Barroso. 

Conjugação de sistemas construtivos e Materiais. 

Ilustração 96. 
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Integrar a ruína, por vezes é uma forma de arrastar um qualquer 

sentimentalismo. Integrar, também no sentido de considerar para o 

conjunto. 

Uma hipótese imaginada para uma extensão do Ecomuseu de Barroso 

sediado em Montalegre, aponta nesse sentido, de considerar uma 

construção de carácter artesanal e sobrepor-lhe um outro sistema, 

tentando provocar um diálogo temporal de construção, preservando a 

nitidez dos sistemas que se entende importante, também com o pretexto 

de remeter para essa clareza do pragmatismo artesanal.      
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A ideia de um programa para um albergue na aldeia de Negrões, reuniu 

com maior consistência a unidade do processo. O programa é um pretexto 

para a experimentação. Da adaptada função que a ruína sugeriu a uma 

nova construção que tentou repor a escala e fisionomia da arquitetura 

local, à materialidade que procurou unidade, tentou a ideia percorrer uma 

perspetiva de conservação. 
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Albergue 

Apontamentos volumétricos e materialidades, exterior e interior. 

Ilustração 97. 
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Albergue 

Detalhes Construtivos e Composição. 

Ilustração 98. 
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O desenho de carácter informatizado, pretendeu encurtar a distância 

sensorial gerada entre os processos mais artesanais do rigor técnico de 

projeto. O sombreamento, a mancha, tinham presente um desejo 

compositivo que a construção gráfica de um processo pode conter e 

despertar como na arquitetura, a pesquisa sucessiva.  

Considerar o desenho técnico, que conduz à real execução da arquitetura 

e que estará também para lá da mera linguagem técnica.        
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Albergue 

Implantação e enquadramento com a envolvente. 

Escala 1:2000 

Ilustração 99. 
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Albergue.  

Planta do Rés-do-Chão.  

Recuperação do casario à esquerda e o edifício proposto. 

Escala 1:500  

Ilustração 100. 
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Albergue.  

Planta do Andar.  

Recuperação do casario à esquerda e o edifício proposto. 

Escala 1:500  

Ilustração 101. 
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Albergue.  

Relação volumétrica com a envolvente. Vista Poente. 

Escala 1:1000  

Ilustração 102. 
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Albergue. 

Alçado Nascente.  

Escala 1:500 

Ilustração 103. 
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Albergue.  

Alçado Poente.  

Escala 1:500 

Ilustração 104. 
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Albergue.  

Alado Norte/Poente. 

Escala 1:500  

Ilustração 105. 
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Albergue.  

Perfil Transversal.  

Escala 1:500 

Ilustração 106. 
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Albergue.  

Perfil Transversal. Vista Sul. 

Escala 1:500 

Ilustração 107. 
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O detalhe construtivo, tão ou mais importante que o desejo de uma 

imagem final, promove a transição das partes, torna coerente e unifica o 

conjunto, é a linguagem basilar do vocabulário da construção que gravita 

nas mais variadas escalas. 

Da estrutura suporte à tatilidade de um pavimento ou parede, por 

exemplo, o corpo da arquitetura deve revelar-se por entre o equilíbrio 

destes elementos, exercício que devemos sucessivamente executar e 

procurar. 

Temática mencionada durante o processo teórico, com referência a 

autores como Vittorio Gregotti ou Giuseppe Terragni, deve ser 

considerado na construção de uma arquitetura necessariamente legível. 

Em síntese, o desejo é chegar à arquitetura que cada um de nós deve 

revelar. 
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Albergue.  

Edifício Proposto. Sistema Construtivo. 1 Blocos de cortiça expandida. Duas telas asfálticas cruzadas. Placas 

tipo 'VIROC' sobre estrutura de madeira.  2 Caleira.   3 Veneziana em madeira.   4 Caixilharia em madeira 

com vidro duplo.   5 Forra em painéis OSB, pintados de branco.   6 Painéis tipo 'VIROC'. Estrutura de madeira. 

Tela acústica. Pavimento em painéis tipo VIROC'.   7 Viga de madeira lamelada.   8 Revestimento peitoril em 

chapa de aço.   9 Parede em betão armado com acabamento bujardado.  10 Betonilha afagada. Enchimento 

de sete centímetros de espessura, intercalado com rede metálica. Manta geotêxtil. Isolamento térmico. 

Camada de regularização. Camada de brita. Enrocamento. 

Ilustração 108. 
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Albergue.  

Edifício Existente. Sistema Construtivo. 1 Blocos de cortiça expandida. Duas telas asfálticas cruzadas. Placas 

tipo 'VIROC' sobre estrutura de madeira.   2 Caleira.   3 Parede existente, em granito.   4 Caixilharia em 

madeira com vidro duplo.   5 Forra em painéis OSB, pintados de branco. Isolamento térmico.   6 Painéis tipo 

'VIROC'. Estrutura de madeira. Tela acústica. Pavimento em painéis tipo ‘VIROC'.  7 Viga de madeira lamelada.   

8 Revestimento peitoril em chapa de aço.   9 Betonilha afagada. Enchimento de sete centímetros de 

espessura, intercalado com rede metálica. Manta geotêxtil. Isolamento térmico. Camada de regularização. 

Camada de brita. Enrocamento. 

Ilustração 109. 
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CONCLUSÃO Torna-se, por vezes necessário, repensar, abrandar, 

afastar e olhar com o tempo inevitável, para tentarmos entender, 

considerar e aproximar à essência de um determinado contexto.  

A construção da arquitetura, deve oportunamente cuidar das transições 

de relação espaço/tempo. Procurar adequar narrativas a cada 

circunstância histórica, sem que para isso se fique refém do passado e 

resvale para representações frágeis. Considerar a escala, a relação de cada 

construção no seu conjunto e em particular, a topografia humanizada que 

Raimund Abraham, entende ser, a razão ontológica da arquitetura. 

Fatores, entendidos como contributos para outras arquiteturas, capaz de 

representarem afinidade com um determinado ambiente. 

A conservação não implica estatização ou musealização dos lugares, mas, 

ajustamentos necessários, como a música, o vestuário, a gastronomia, as 

relações humanas, também a arquitetura manifesta géneros 

diferenciados, que procuram apropriadas afinidades. 

Incrementar sentido crítico de composição estética para lá de meras 

respostas à função, procurar a sensualidade como a alcançada nos registos 

do fotógrafo Artur Pastor. 

Para além da acomodação topográfica que conferiu suporte e identidade 

à arquitetura popular, outro fator residiu na sua manifesta nitidez 

estrutural, franca e coerente com a materialidade que a constituiu.  

Tal evidência, era condutora de uma razão de ser, adequada e orientada 

segundo condições geográficas que a temática do tectónico e 

estereotómico narrou na circunstância.  

Tais fatores, são entendidos no presente contexto como elementos 

propagadores de identidade, comportam densidade teórica, imaginada 

suficiente para oportunas pesquisas, que a íntima sensibilidade pode 

oferecer através do desenho contemporâneo da arquitetura, orientado 

por outras materialidades e necessidades.  
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Fotografia de Artur Pastor.  
Nazaré, Portugal, década de 1950. 
 
Ilustração 110. 
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