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“Respeito e admiro a arquitetura de muitos arquitetos, 

com formas e acabamentos perfeitos, perfeccionista, 

mas: 

Acredito, com Heidegger, que a Arquitectura trata de 

espaços para serem, depois de tencionados pela Luz, 

habitados pelo homem.  

Acredito, com Barragán, que a criação de espaços mais 

limpos e mais livres não correspondem a espaços 

duros, frios e intocáveis. São espaços para serem 

vividos (não são congeladores).  

Acredito, com Le Corbusier, que esta criação de 

espaços para o homem exige, tal como o próprio 

homem, um certo grau de imperfeição que capte a força 

da Arquitetura.  

Os espaços que a Arquitetura propõe são para acolher 

o homem, não para expulsa-lo. Assim o fizeram o 

Partenón e o Panteão, Santa Sofía ou Ronchamp. E, 

contra as arquiteturas perfeitas ou imaculadas, eu 

prefiro: 

A imperfeita Villa Savoye de Le Corbusier, as despidas 

moradias de Barragán, a defeituosa casa de Melnikov 

em Moscovo, a desordenada Vila MAlaparte de Libera, 

a desgastada casa de Utzon em Palma, 

E descobrir com elas que a história da Arquitetura é a 

História das IDEIAS, das IDEIAS CONSTRUÍDAS, 

mais do que das formas perfeitas.” 

BAEZA, Alberto Campo. (2013) - A ideia construída. Casal de Cambra : 
Caleidoscópio, p. 40. 978-989-658-222-7. 



 

 
  



 

APRESENTAÇÃO 

 
2 Arquitetos Portugueses, 3 Propostas de Abrigo – Os Limites (Mínimos) 

do Espaço de Vivência 
 

Andreia Sofia Gonçalves Ribeiro Cristóvão 

 

 
Dois arquitetos. Três abrigos. Os mínimos. 

A presente dissertação pretende estudar o modo como projetamos, construímos e 

habitamos espaços considerados mínimos, vai igualmente estudar o processo projetual 

de Casas e Abrigos, cuja premissa programática se centra no espaço mínimo de 

vivência, quer individual quer social e em particular nas obras da dupla Aires Mateus.  

Compreender de que modo as vivências neste tipo de espaços estão vinculadas 

culturalmente e territorialmente; e de que modo estes aspetos relacionam o seu habitar 

quer em cada espaço individual quer nas relações entre eles e o Lugar de implantação.  

 

Palavras-chave: Aires Mateus, Mínimos, Limites, Abrigo, Espaço, Tiny Houses, 

Cabanas, Casa no Tempo, Casas na Areia, As cabanas no Rio.  

 
  



 

  



 

PRESENTATION 

 
2 portuguese architects, 3 different shelter offers – the (minimum) limits of 

the living space 
 

Andreia Sofia Gonçalves Ribeiro Cristóvão 

 

 
Two architects. Three shelters. The minimums. 

The present dissertation intends to study the way we design, build and inhabit spaces 

considered minimal, it will also study the design process of houses and shelters whose 

programmatic premise focuses on the minimum space for living, both individual and 

social and in particular in the works of the duo Aires Mateus. 

Was important to understand how the experiences in this type of spaces are culturally 

and territorially linked; and how these aspects relate to their dwelling, both in each 

individual space and in the relationships between them and the Place of implantation. 

Keywords: Aires Mateus, Minimum, limits, shelter, space, Tiny Houses, Cabins, Casa 

no Tempo, Casas na Areia, As Cabanas no Rio. 
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1. INTRODUÇÃO 

Dois arquitetos portugueses. Três Abrigos. O Mínimo.  

A presente dissertação pretende estudar as diferentes propostas arquitetónicas da 

dupla Aires Mateus, com o intuito de perceber de que modo é possível habitar o espaço 

mínimo da contemporaneidade. 

A investigação tem como base a casa enquanto programa arquitetónico. Estudamos 

especificamente o tema do espaço mínimo de vivência individual e social e, vinculamos 

ao estudo as obras arquitetónicas de Francisco e Manuel Aires Mateus, cujo vínculo 

cultural determina-se em boa medida nas suas obras.   

O estudo divide-se em três capítulos que, por sua vez, se subdividem também em três 

subcapítulos; correspondendo a um percurso de investigação, que tem como objetivo 

compreender três projetos como resposta à questão de: o que é habitar um espaço 

mínimo? 

Inicia-se este percurso com os temas; Imaginário e Identidade. Neste primeiro capítulo 

procuramos entender de que modo os arquitetos constroem o seu imaginário e dão valor 

à identidade cultural de uma casa. Uma casa que constrói um lugar equacionando 

valores como o de Sítio e Tempo, resultando como marcas de uma identidade e 

memória.  

No segundo capítulo são abordados conceitos de Espaço, de Lugar e de Estrutura como 

complemento da formulação de um espaço mínimo. Apresentar-se-ão estas questões a 

partir de diferentes perspetivas em diferentes tempos e lugares.  

Por fim, no último capítulo procuramos entender em dois tempos, de que modo foram 

habitados os espaços mínimos. Num primeiro momento a caverna, do Homem primitivo 

e em segundo momento, com o movimento das Tiny Houses e das Cabanas como modo 

de habitar o espaço mínimo contemporâneo. Investigamos a possibilidade desde do 

espaço “caverna” à proposta do espaço “abrigo”, num Tempo específico para um 

utilizador culturalmente vinculado.  
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2. CASA NO TEMPO 

2.1. A CASA E O IMAGINÁRIO - AIRES MATEUS 

 

Ilustração 1 – A procura da ideia projectual através da memória e do imaginário. (Ilustração nossa, 2019) 

 
Pelo processo da memória as estórias da nossa História ficam guardadas na mente.  

São a nossa inspiração e sobretudo a nossa aprendizagem. Uma simples imagem ou 

um texto, faz com que consigamos viajar pela imaginação; criamos relações com o 

passado e simultaneamente com aquilo que está mais próximo. A nossa memória é uma 

“mala de viagem”, a nossa bagagem, o nosso conteúdo. Constrói a nossa identidade e 

simultaneamente confere identidade àquilo que propomos.  

Numa entrevista à RTP Memória, Álvaro Siza relaciona o nosso inconsciente com a 

memória e afirma que “o consciente procura estar, e o inconsciente procura estar quer 

eu queira quer não.” (Siza Vieira, 2019). Siza, dá como exemplo o projecto da Escola 

Superior de Educação em Setúbal que tem uma influência muito grande no Cabo 

Espichel.  

“Nem tudo o que se faz é em plena consciência, mas o nosso computador está 

carregado (aponta para a cabeça quando refere a palavra computador)” (Siza Vieira, 

2019) e assim nascem as nossas decisões, inconscientes delas mesmas, mas 

conscientes no ato de projetar. 
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Quando projetou a Escola Superior de Educação, inconscientemente foi buscar à 

memória os primeiros tempos de estudante, relacionando este projecto com as escolas 

que frequentou quando era mais novo.  

Para Álvaro Siza, o espaço de convívio e os intervalos de aulas eram fundamentais e 

procurou por isso projetos anteriores à década de 50,  afirmando que, “se quisermos 

renovar a arquitectura temos que procurar modelos antigos” (Siza Vieira, 1995). Esta 

procura por modelos anteriores é natural em Arquitectura e está intimamente ligada à 

Memória e ao Imaginário. “Quando se fala da Memória em Arquitectura, identificamo-la 

geralmente com a Mimese, com a cópia direta de modelos passados.” (Campo Baeza, 

2013, p. 47) 

No entanto, 

A Memória, longe de limitar a imaginação, desperta-a e completa-a. 

“Todo o espaço realmente habitado contém a essência do conceito de lar, porque nele 
se une a Memória e a Imaginação, intensificando-se mutuamente. No terreno dos 
valores, formam um misto de Memória e Imagem, de tal modo que a casa não só se vive 
quotidianamente, ao sugerir uma história ou ao contar a nossa própria história, mas, 
através dos sonhos, os lugares que habitamos impregnam e conservam os tesouros do 
passado. Assim, a casa representa uma das principais formas de integração dos 
pensamentos, das recordações e dos sonhos da Humanidade. Sem ela, o homem seria 
um ser disperso.”  

Estas exactas palavras de Gaston Bachelard nesse texto imprescindível para os 
arquitetos que é A poética do espaço revelam claramente a necessidade da Memória. E 
a sua união com a imaginação para se intensificarem mutuamente. (Campo Baeza, 2013, 
p. 49) 

É o redescobrir das coisas evidentes, é na procura da nossa memória que evocamos 

no desenho o nosso imaginário, é o Imaginar a Evidência de Siza Vieira. “Imaginar 

significa recordar aquilo que a memória escreveu dentro de nós e pô-la em confronto 

com as exigências e as condições;” (Gregotti, 2017, p. 10) 

A relação que temos com a Memória e com o Imaginário é bastante evidente numa peça 

de teatro. É a compilação de várias matérias que são reunidas num só espaço, que 

transcende a sua condição física e se transforma no nosso imaginário.   

É através das representações que reproduzimos e em seguida voamos através da 

nossa memória no qual o palco se vai transformar num outro espaço completamente 
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diferente. Com a imaginação conseguimos estar num jardim, num salão de um palácio, 

ou no quarto da rainha, sem  

 
Ilustração 2- Edifício preexistente à casa de Alenquer, 1999-2002. (Aires Mateus, 2013, p. 15) 

 
Ilustração 3 – A memória como ruína e um imaginário como nova identidade. (Malhão e P. Silva, 2021) 
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nunca sairmos da cadeira. Esta viagem só é possível se a nossa “bagagem” estiver 

cheia, se o nosso “computador” tiver conteúdo para que, seja possível viajar no nosso 

imaginário. 

O mesmo acontece com a arquitectura. “Para um arquiteto, a Memória é absolutamente 

imprescindível. Como a arca do tesouro de onde se retira permanentemente material 

para que este seja utilizado de maneira adequada. Para se extrair dali as melhores 

essências e para continuar a tentar guardar tesouros na arca.” (Campo Baeza, 2013, p. 

47) 

É nessa recolha de material que através do desenho confrontamos as nossas ideias 

imaginárias e as colocamos com simplicidade no projecto de arquitectura.  

Em 1999 em Alenquer nasce um projecto que é trabalhado através de limites. Limites 

esses que são impostos pelo tempo. Preservando a memória do lugar. A casa de 

Alenquer, de Aires Mateus, é o casamento entre a memória que ficou em ruína e um 

imaginário que a vai transformar, dando uma nova identidade à casa e ao lugar. Como 

conseguimos ver nas ilustrações 2 e 3.  

“A relação que se instaura neste lugar é o diálogo sereno entre dois tempos: o da ruína 

e o da nova arquitectura.” (Vita, 2013, p. 32)  

Inicialmente a dupla de arquitetos tentou recuperar a ruína, mantendo a sua estrutura e 

identidade inicial, mas no decorrer da obra “o edifício ruiu, deixando ficar somente as 

paredes perimetrais do conjunto.” (Vita, 2013, p. 26). Surge então a necessidade de 

repensar no projecto, com um olhar diferente sobre a realidade e as diferentes 

potencialidades da casa. 

Posto isto,  

Alenquer revelou que é preciso olhar as potencialidades de um lugar e não apenas para 
a realidade que dispomos à nossa frente e, no caso específico, o acontecimento 
imprevisto da ruína da maior parte do edifício mostrou que eram as paredes a essência 
da casa e apenas a partir destas que o novo projecto se devia confrontar, para gerar 
novas potencialidades de vivências e de uso. (Vita, 2013, p. 26) 

O projecto nasce de uma relação com a pré-existência caracterizada pela presença dos 

limites das paredes que ficaram em ruína. A Casa desenvolve-se dentro desses limites, 

de um modo articulado e tenso, como verificamos no desenho da ilustração 4, que faz 

contrastar o novo imaginário com a memória que é perene.   
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Ilustração 4- “Planta da cobertura.” (Malhão e P. Silva, 2021) 

 

 
Ilustração 5 - A casa de Alenquer e os limites.  (Malhão e P. Silva, 2021) 
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Com rigor e coerência trabalham os limites da casa através da matéria e da luz natural 

conferindo à casa uma sensibilidade de expressão. A liberdade do olhar e das relações 

que se cria com interior e o exterior, no qual o espaço organizado não entra em conflito 

com a pré-existência.  

O tempo da ruína, que mantivemos, é um tempo contínuo, que se vai sempre 
transformando, mas que mantém uma identidade, a que contrapomos uma construção 
muito matemática, que é o tempo da arquitectura, que é perfeita de arestas, pontos, 
linhas. A tensão entre estes dois campos, entre estas duas relações com o tempo, define 
o espaço verdadeiro da casa, que é o espaço exterior à volta. (Vita, 2013, p. 32) 

A ligação entre tempos que foi criada permite que seja possível habitar a matéria, a 

memória e a casa e é neste sentido que temos a “[...] capacidade de escolher e 

relacionar as diferentes dimensões no interior do mistério do sentir.” (Manoel, 2012, p. 

25). 

Na relação entre os dois elementos arquitetónicos (a ruína e a casa), os espaços 

interiores como a sala e a cozinha beneficiam de um ambiente aberto e com mais luz 

natural. No piso superior, a zona mais privada, os quartos de dormir procuram uma 

ligação aos vãos que são limitados pelas paredes em ruína, permitindo uma amplitude 

no olhar e uma relação mais próxima com a pré-existência.  

A casa preserva a memória do lugar. “Uma memória que, longe de nos prender ao 

passado, nele se apoia e insta o arquiteto a elevar-se e a voar para o futuro.” (Campo 

Baeza, 2013, p. 48) 

 
Ilustração 6 – A casa no tempo e o seu lugar. (Garrido, Touillon e Ivanov, 2021) 
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É também no Alentejo que podemos encontrar outro projecto da dupla Aires Mateus que 

mais uma vez revela a consciência dos dois tempos, o passado e o futuro. Relacionando 

assim a memória e o imaginário. 

É numa perdida vastidão e num mundo de simplicidade, que se encontra a Casa no 

Tempo enquadrada no cimo de um monte alentejano. O gosto, que o arquiteto tem, pela 

paisagem traduz-se num trabalho íntimo que constrói um mundo onde se apoiam dois 

conceitos, o da arquitetura e o da paisagem.  

Manuel Aires Mateus em conjunto com os irmãos João e Andreia Rodrigues1, 

recuperaram a antiga quinta. O projecto nasce de uma vontade de ligar o tempo passado 

com o tempo futuro, sem que se apaguem as marcas criadas pelo tempo, na procura de 

um lugar pacifico e intemporal. A Casa situa-se em Montemor-o-Novo. Numa 

composição com a Natureza, assumindo o seu lugar no cimo do monte.  

Uma casa que harmoniosamente se integra no lugar, assumindo “[...] una expresión de 

la personalidad del habitante y de sus patrones de vida únicos.”2 (Pallasmaa, 2016, p. 

16) que estão na essência e características de um território.  

Todo o percurso até à casa é,  

No limite, a atual hibridez entre o edifício e o seu suporte aponta para o desenho de uma 
nova topografia. Essa nova topografia esbate a ideia de uma natureza “real” e artificial e 
abre campo a um conjunto de novas possibilidades. (Rodrigues, 2013, p. 56) 

Despida de qualquer tipo de proteção física, - muros -, as árvores assumem um papel 

importante, dando ao lugar momentos privados e não privados. É através da topografia 

do terreno e do seu composto, a terra, que somos levados até ao cimo do monte.  Aqui, 

podemos encontrar uma  

[...] Arquitectura que impressiona menos, e menos gente. Pode ser de grande ou de 
pequena dimensão. Relaciona-se com tudo o que envolve, ainda que tal não seja 
aparente, ou evidente, ou por razão de forma. Pode ter qualidade ou não; raramente é 
gratuita, ou nunca. Pode ser modesta, se para outra presença não existe razão; ou difícil, 
mas não por imodéstia.  

Essa arquitectura habita o mundo de simplicidade de magia a que pertence uma igreja 
românica, perdida entre o milho dos campos do Minho; ou as favelas nascidas da 

 
1 Proprietários da Casa no Tempo e amigos do Arquitecto Manuel Aires Mateus. Netos e herdeiros da 
quinta, Herdade do Carvalho.  
2 Tradução Livre: Uma expressão da personalidade da pessoa que a habita com os seus padrões de vida 
únicos.  
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miséria; ou a casa de Luís Barragan; ou um monte alentejano que ninguém conhece, os 
arranha-céus de Nova Iorque nunca estudados; ou a casa de Tzara de Loos; ou o pátio 
Vermelho de Fernando Távora. Obras por igual de Autor. (Trigueiros, 1993, p. 69) 

A casa mantém a sua estrutura inicial, a planta quadrangular, a cobertura de duas águas 

em telha, e o arco de entrada, que revela a identidade da casa. De poucos ornamentos, 

num gesto simples, Manuel Aires Mateus, “através do emprego de um só material [...]” 

(Vita, 2013, p. 15) torna a arquitectura “[...] mais clara, a relação entre os espaços mais 

legível e a luz penetra nos ambientes de uma maneira incisiva.”(Vita, 2013, p. 15) 

Quando chegamos, e olhamos para toda a composição da paisagem temos a ideia de 

que a casa sempre fez parte deste território. E isto remete-nos para a ideia de que “[...] 

o terreno, assim como a própria ideia de paisagem, [...]”(Rodrigues, 2013, p. 56) 

assumam um papel importante “[...] como matéria de intervenção, domesticada e 

moldada pelo o homem.”(Rodrigues, 2013, p. 56) 

O espaço reconstruído é resultado da vivência do Homem, que expressa aqui a sua 

existência e sabedoria. Como “para caminhar é preciso ter um pé no ar. E para saltar, 

os dois. Para fazer Arquitetura do nosso tempo é necessário, com os dois pés no ar, 

entender o nosso tempo, o tempo futuro e o tempo passado.” (Campo Baeza, 2013, p. 

51) 

A ideia de usar um só material (ou mono-material), está intimamente relacionado com a 

nossa “memória”. Se formos ao nosso “computador” podemos encontrar na história 

alguns exemplos, como as pirâmides do Egipto, os templos da Grécia e algumas igrejas 

medievais.  

Assim, “um arquiteto que queira construir uma Arquitetura mais moderna, mais 

vanguardista, mais do seu tempo, deverá trabalhar com a memória no sentido mais 

profundo.” (Campo Baeza, 2013, p. 51) sem que seja um impedimento à imaginação, 

uma vez que ambas se intensificam e colocam de pé a arquitectura do nosso tempo.  

Não há arquitectura sem memória. É a necessidade humana de enraizamento posta ao 
serviço do ofício, ofício que se alicerça na memória de quem desenha e na memória de 
quem habita. Só que a memória de quem desenha ou a memória de quem habita, 
acabam por instituir uma única memória. É a história, a vida que perpassa o universo e 
se revela na obra de arte que é a arquitectura. (Manoel, 2012, p. 37) 
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Ilustração 7 – Pré-existência da Antiga Quinta. (Lima, 2019, p. 182). 

 

 
Ilustração 8 – Casa enquadrada com a Mãe-Natureza. (Garrido, Touillon e Ivanov, 2021) 
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2.2. A CASA E IDENTIDADE – CASA ALENTEJANA  

É entre, “cheios e vazios, numa hierarquia que se revela e esconde, á medida que a luz 

percorre e é conduzida de forma precisa entre os e nos espaços, provoca um diálogo 

sensorial entre o espaço, o habitar e o viver.” (LEAL, 2016, p. 003) 

A Casa no Tempo vive em harmonia com a Mãe-Natureza construindo momentos de 

relação com o interior e o exterior. É essa relação que é determinada pela mão do 

homem, a “[...] necessidade, no sentido de garantir protecção; comodidade, no sentido 

de responder às exigências que o homem formula no campo público e privado; e, 

finalmente, o prazer estético que é deleite oferecido pela beleza.” (Manoel, 2012, p. 81) 

A Casa desenhada pelo o Arquitecto Manuel Aires Mateus, assume a sua identidade no 

Alentejo. Uma casa que embora represente a modernidade é parte integrante do 

território.  

Falar sobre esta casa implica compreender o que é a arquitectura alentejana, e o que é 

a arquitectura alentejana pensada pelo Arquitecto, procurando entender que esta casa 

existe onde as duas se encontram. 

É importante perceber quais as características habitacionais da casa popular alentejana, 

uma vez que é expressão da cultura arquitetónica portuguesa.  

As casas tradicionais alentejanas, por norma são simples. No entanto a palavra simples 

não pode ser empregue no mau sentido; Fernando Távora3, numa entrevista a RTP 

 
3 Fernando Távora, Arquitecto português.  
“Oriundo de famílias da nobreza do Norte e Cento do país, Fernando Luís Cardoso de Meneses de Tavares 
e Távora, nascido em 1923, dividirá a sua infância e juventude entre os solares familiares do Minho e da 
Bairrada e as praias da Foz, onde seus pais veranearam e mais tarde se fixaram” (Ferrão, 1993, p. 23). O 
pai de Fernando Távora, que era um “integralista lusitano convicto [...] sempre se interessou por problemas 
de arte e até pela vivência da própria arquitectura” (Ferrão, 1993, p. 23), que acabou por ser o grande 
impulsionador no rumo que tomou na sua vida e carreira. A sua vida académica, passou por um período 
complicado.  
Começou por um contexto da “antiga reforma”, onde Carlos Ramos, o seu principal professor, lhe ensinava 
“discursos do purismo racionalista, citando sobretudo Gropius”. (Ferrão,1993, p.24). E terminou a sua 
aprendizagem com um tema muito intenso vivido naquela época, o Modernismo. Acaba a sua licenciatura 
em 1949, começando logo a trabalhar como Urbanista na Câmara Municipal do Porto.  
Com 22 anos, Távora sente a necessidade de anular a ideia do regionalismo que estava relacionado com 
o pitoresco, e durante essa procura escreve o livro “O Problema da Casa Portuguesa”, que foi caracterizado 
por ser o seu primeiro manifesto, e dá início à carreira enquanto Homem-Arquiteto. Começou por participar 
em vários congressos internacionais da arquitectura moderna e fez parte da equipa responsável pelo 
inquérito à arquitectura regional portuguesa.  
A grande maioria das suas obras situa-se no Norte do pais, como o Porto, Coimbra, Viana do Castelo e 
Guimarães. Mais tarde, fundou a escola do Porto e foi professor do Arquitecto Álvaro Siza e também do 
Arquitecto Eduardo Souto de Moura. Hoje, é homenageado pelo Ordem dos arquitetos pelo prémio 
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afirma que, a simplicidade é um dos preços da complicação, onde as coisas muito 

simples são sempre as mais difíceis de se fazer. 

As casas a sul do país (que inclui a região do Alentejo) são normalmente planas, 

compostas por uma planta retangular simples.  

Isto porque, o material de construção utilizado não permitia a que as casas fossem 

demasiado altas, não só pelos materiais de construção, mas também porque servem 

“[...] exclusivamente à habitação das pessoas, que a ocupam inteiramente, ficando os 

celeiros, palheiros, currais e outras dependências de lavoura em edifícios próprios e 

independentes.” (Galhano, apud Cachola, 2015, p. 42) 

Estas casas exteriormente apresentam, “[...] paredes rebocadas e caiadas, às vezes 

ornadas de cores vivas; aberturas frequentes também nas traseiras, embora faltem nas 

fachadas laterais; um poial de pedra, à entrada da porta, convida ao descanso pela 

fresca da tarde.” (Ribeiro, 2011, p. 130). São casas com poucas janelas e com 

dimensões reduzidas. A cobertura é sempre em telha, e não é raro vermos coberturas 

com quatro águas também, embora as mais comuns sejam de duas águas. 

No interior das habitações,  

A cal branqueia também paredes e tabiques iluminados pela claridade que as vidraças 
deixam passar; o chão é de terra batida ou, mais geralmente, de sobrado, calcetado com 
pedrinhas ou coberto de lajes. Um ripado de madeira, esteiras ou até mesmo um tecto 
de pranchas, isolam interiormente o telhado. A chaminé escoa o fumo, que já não se 
derrama pela casa, enegrecendo-a. E este pormenor arquitectónico, implementado 
sobre a fachada principal, carrega-se, ao longo do Alentejo [...] (Ribeiro, 2011, p. 130) 

O pormenor arquitetónico que é repetitivamente visto ao longo da região é bastante 

importante, pois é o único elemento de ornamentação exterior da fachada e do volume 

da habitação. É a identidade da casa rural típica alentejana que preenche as ruas do 

Alentejo.  

No entanto, existem dois tipos de habitações na região do Alentejo. As urbanas que já 

referimos neste subcapítulo e as habitações nos montes, como é o exemplo da Casa no 

Tempo.  

 
Fernando Távora, que atribui bolsas de viagem à melhor proposta de viagem apresentada pelos arquitetos 
que estão inscritos na Ordem.  
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Ilustração 9 – Rua típica alentejana, com as grandes chaminés. (Cachola, 2015, p. 43). 

 

 
Ilustração 10 – O monte alentejano, em torno de um pátio. (Oliveira e Galhano, 2020, p. 11). 

 
As casas urbanas, que se situam essencialmente na aldeia, acolhem uma grande parte 

da vida coletiva da região, são fortemente marcadas pelo pormenor da chaminé ao longo 

do interior dos limites da comunidade, deixando os campos despovoados.  
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Mais vastas são ainda as herdades alentejanas, restos de latifúndios que se construíram 
durante a reconquista em enormes áreas desertas. Antes do povoamento, fixaram-se os 
limites de propriedade, imobilizada na mão de grandes senhores [...]. As aldeias foram 
crescendo, ávidas de terra, afogadas no latifúndio que servem com a sua população de 
ganhões ou trabalhadores assalariados, que se conta por milhares. Enormes, raras e 
distantes, não bastam às necessidades da grande exploração: cada herdade tem o seu 
monte, como os cortijos da Andaluzia ou as villas rusticas romanas do Sul de Itália, onde 
vive quem explora o solo, [...] (Ribeiro, 2011, p. 132) 

As casas dos montes ao contrário das casas urbanas, são isoladas e situadas no local 

mais alto do terreno, com a finalidade que se pudesse ver toda a zona envolvente. Isto 

porque, era e é, no cimo da colina que estão as edificações de apoio agrícola, que 

“dispostas à roda de um pátio interior, voltando à vastidão da seara largas paredes 

quase sem aberturas, o monte é ainda uma forma de concentração do povoamento – 

ligado também a um tipo de grande unidade agrária.” (Ribeiro, 2011, p. 133) 

Estas construções são “[...] de um só piso térreo, de planta retangular, com paredes 

bastante grossas, em alvenaria de tijolo maciço ou taipa o chão de xisto ou tijoleira, com 

uma grande cozinha, grande lareira e respetiva chaminé, com o forno e poço exterior.” 

(Cachola, 2015, p. 44) 

Todas estas características são resultado de uma herança.  

A cultura alentejana foi absorvendo várias referências de diferentes civilizações 

primitivas, desde 

“[...] as tribos primitivas, à cultura romana, muçulmana e, mais tarde, cristã, todas elas 
deixaram o seu cunho [...] influenciaram tanto a arquitetura nas suas aldeias, nas casas 
na urbe, como no monte no cabeço, no meio rural, assim como vários costumes e 
tradições desta região Sul de Portugal.”(Cachola, 2015, p. 40) 

Depois das guerras e da Reconquista ficaram restos de latifúndios romanos, nos quais 

hoje, são “vastas áreas despovoadas que se cobriram de uma poeira de casas 

dispersas, romperam-se tractos de charneca, cresceram as vilas e as aldeias, fundara-

se povoações novas.” (Ribeiro, 2011, p. 136). As vastas áreas despovoadas são hoje 

as herdades ou as villas rusticas romanas, compostas por uma extensa área de 

produção agrícola, situam-se em cima de um monte. 
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Ilustração 11 – A Casa no tempo, um arco “mínimo” que revela a sua identidade. (Garrido, Touillon e Ivanov, 2021). 

 
A Casa no Tempo, é uma casa que assume o lugar no cimo de um monte.  

Não foi um projecto de raiz e como tal é uma “proposta que surge a partir de uma 

compreensão dos relacionamentos com o tempo.” (Mateus, 2016a, p. 195) 

A relação que o Arquitecto cria com o tempo permite a harmonia entre o passado e o 

futuro. Uma Herança que apresenta traços da arquitetura vernacular portuguesa, mas 

também da arquitetura minimalista, 

caracteriza-se pela valoração de elementos essenciais como a luz e a sua incidência nos 
volumes e nas massas que compõem os edifícios e configuram o seu espaço, desenho 
e estrutura; as texturas estão revalorizadas em detrimento de qualquer forma de 
decoração ou ornamento, sem fazer concessões à comodidade ou a evocações 
desnecessárias. Esta arquitectura defende as formas concretas pensadas em relação 
como seu contorno, onde a funcionalidade, a pureza de linhas e as formas geométricas 
puras definem a sua identidade. (Rego, 2004, p. 34) 

Tal como uma pessoa tem a sua própria identidade, a casa também adquire a sua 

identidade, pode ser pela escolha do material que é a estrutura, pelo revestimento, pela 

volumetria ou outros, pois cada elemento define-a e marca-a com algo específico.  

Se dar forma é estruturar algo, revestir é criar uma superfície, uma camada que se 
sobrepõem ao suporte e que medeia a relação com o outro. É emprestar características, 
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mais ou menos temporárias, mais ou menos duradouras, mais ou menos únicas. 
(Rodrigues, 2013, p. 63) 

Neste caso, o branco assume o papel principal. É uma casa com pouca ornamentação, 

as fachadas são simples tal como os vãos, “[...] livres de efeitos além das simples 

janelas, que são colocadas em suaves recessos.” (Frearson, 2014)  

É num desses recuos que vincado na fachada da casa somos conduzidos para o interior 

da habitação. “Um arco mínimo que enquadra a entrada desta antiga quinta que o 

Arquitecto Manuel Aires Mateus transformou num retiro moderno na paisagem rural do 

Alentejo.” (Frearson, 2014). A reentrância é redesenhada e transformada num pequeno 

pátio coberto. É no pátio que somos recebidos e convidados a entrar. Segundo Bernardo 

Manoel, “entrar numa casa é sempre um momento particular.”  (Manoel, 2012, p. 78). É 

um início de um percurso, de uma descoberta, de uma intimidade e consequentemente 

de uma relação.  

Quando entramos num espaço, passada a porta, reagimos ao que o espaço nos oferece. 
Os sentidos como que respondem, e nós atribuímos um sentido à experiência da luz, da 
cor, da matéria, da temperatura, do som. É com estes elementos que se constroem 
atmosferas, ambientes que o corpo e a mente reconhecem, a partir da memória, e com 
os quais a arquitectura de interiores manipula as necessidades dos utilizadores do 
espaço. (Loução, 2016, p. 11) 

O primeiro contacto que estabelecemos com a casa é feito ainda no exterior, no 

pequeno pátio coberto que nos recebe. De seguida entramos na sala, um espaço 

continuo, que rompe o interior da casa, fazendo uma divisão entre a zona social e a 

zona privada. Ao atravessar os diferentes espaços, percebemos, através das espessas 

paredes o caracter temporal da casa. “Evidentemente que não foi para descobrir novas 

ideias ou inventar teorias esotéricas da arquitectura, mas simplesmente para ordenar e 

orientar as ideias que existem e que todos pressentem.” (Zevi, 1978, p. 27) 

A cozinha que anteriormente era a maior divisão da casa, e por isso o palco principal, o 

lugar onde tudo acontecia;  “[...] a família convive, que passa o serão, onde se recebe 

as visitas e onde se situa a lareira que aquece a casa e que serve para cozinhar [...]” 

(Cachola, 2015, p. 43)  
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Ilustração 12 – Espaço da cozinha. (Nelson e Álvaro, 2014) 

 

 
Ilustração 13 – Espaço da cozinha, com os armários de embutir. (Nelson e Álvaro, 2014) 



Dois Arquitetos Portugueses; 3 Propostas de Abrigo-Os limites (mínimos) do espaço de vivência 

Andreia Sofia Ribeiro                   41 

Aqui, transforma-se num espaço mais pequeno, um espaço que é essencialmente de 

refeição e também de confeção. Neste “pequeno” espaço, os armários de arrumação 

são embutidos nas grossas paredes, organizando assim o espaço interior.   

A capacidade do Arquitecto trabalhar os espaços, criando-os e manipulando-os, é o 

resultado das necessidades do Homem, “tudo tem importância na organização do 

espaço – as formas em si, a relação entre elas, o espaço que as limita – e esta verdade 

que resulta de o espaço ser continuo [...]” (Távora, Da Organização do Espaço, 2015, 

p. 18) 

O jogo de contraste criado pelo o Arquitecto através dos diferentes materiais está 

presente nas ilustrações 12 e 13. O branco contrasta com o pavimento em tijoleira e 

com os restantes objetos em madeira. São apenas estes 3 diferentes tipos de materiais 

que compõem a casa. Todo o espaço interior é mantido bastante simples e puro, 

organizado de modo a que exista conforto para quem o habita.  

Neste contexto impõem-se a simplicidade ornamental e a pureza das linhas com respeito 
aos móveis, e também ao uso, como elemento de fina expressividade, de diferentes 
madeiras, onde se mostram as veias naturais. [...] as propostas estéticas estão 
orientadas à funcionalidade do espaço e à sua relação com os objectos que o habitam. 
(Rego, 2004, p. 37) 

Cada elemento foi pensado e foi preciso para que o conjunto habitacional resultasse de 

uma harmonia entre tempos. Vemos uma casa num monte alentejano, otimizada e 

renovada, que consolidada através de um gesto delicado, foi capaz de relacionar a 

arquitectura minimalista, com a tradição vernacular, “continuando, selecionando, 

enfatizando uma realidade física e cultural existente” (Aires Mateus, apud Lima, 2019, 

p. 183) 

Além da habitação, existe um segundo elemento, a piscina, que faz parte do conjunto 

habitacional, e que está integrada no lugar, rodeada de uma ampla vegetação. É entre 

os sobreiros, as pastagens, a vegetação silvestre, as lagoas os riachos que nasce um 

“quadrado largado no campo, desenhado como uma topografia de praia.” (Mateus, 

Aires; Rodrigues, João; Rodrigues, Andreia, 2014)  

 
 
 
 
 



Dois Arquitetos Portugueses; 3 Propostas de Abrigo-Os limites (mínimos) do espaço de vivência 

Andreia Sofia Ribeiro                   42 

 
 

 
Ilustração 14 – Plano de água.  (Nelson e Álvaro, 2014) 

 
 

 
Ilustração 15 – O Monte Alentejano criado por Manuel Aires Mateus.(Nelson e Álvaro, 2014) 
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2.3. A CASA O TEMPO – O MÍNIMO  

“Proponho uma Arquitetura essencial contruída apenas com o indispensável número de 
elementos. Uma arquitetura precisa e exata. Uma arquitetura lógica e simples. [...] 
Proponho uma Arquitetura que chegue ao âmago das questões que a própria disciplina 
coloca. Uma Arquitetura sem adjetivos. Uma Arquitetura essencial, tão essencial como 
a Poesia o é para a Literatura. Poética, no sentido mais rigoroso do termo, tal como 
deveria ser toda a Arquitectura.” (Campo Baeza, 2013, p. 17) 

A poesia tal como a arquitectura, não são produtos de apenas um só impulso. São fruto 

de uma ideia que sim nasce por impulso, mas que trabalhada traduz-se numa 

composição muito exata e precisa.  

A capacidade que temos de traduzir um infinito de ideias, palavras, formas e até 

materiais leva-nos a um conceito base e essencial; O mínimo.  

Falar de uma casa sem quaisquer adjetivos é falar de limites, é falar de mínimos, é falar 

de espaços essenciais que são os limites mínimos da vivência do espaço.  

Existem dois modos de viver o espaço; 

1-O mínimo para habitar; 

2- O mínimo para abrigar. 

Neste capítulo sobre a Casa no Tempo, o mínimo que procuramos estudar é o mínimo 

para habitar.  

Segundo o dicionário da língua portuguesa, habitar deriva das palavras viver e ocupar. 

Para nós habitar é conseguir viver dentro de um determinado espaço com condições 

“mínimas” de conforto. É o lugar onde nos sentimos protegidos e ao mesmo tempo 

confortáveis.  

Naturalmente que depende das relações do Homem com o meio ambiente, dos 

diferentes modos de viver e usufruir de determinado espaço e simultaneamente do 

tempo. “Como afirma Roberto Bologna, ‘o habitar fragmenta-se, divide-se em pequenas 

partes no tempo e espaço: os lugares e momentos do habitar tornam-se estados de 

transição nos quais os horizontes espácio-temporais já não são estáticos, mas 

dinâmicos.’” (Siverio, 2015, p. 23) 
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Para Le Corbusier4 habitar o mínimo está relacionado com as formas-tipo, com os 

modelos standards e principalmente com o estudo das funções de cada espaço e as 

respetivas dimensões. Para o arquiteto o “[...] habitar moderno deveria corresponder 

uma célula perfeitamente humana, a que responde a circunstâncias fisiológicas e 

sentimentais, cuja procura tem como meta a casa-ferramenta, a machine à habiter” 

(Lima Gonçalves, 2013, p. 24) 

Foi na altura do movimento moderno que se despertou o interesse e a procura pelas 

habitações mínimas. Com o avanço das tecnologias que resultaram da Revolução 

Industrial começaram-se a produzir as habitações em série. Não só o avanço das 

tecnologias como também o período do pós-guerra que veio despertar novas questões 

sobre as condições das habitações da época.  

As condições habitacionais que se viviam eram precárias. 

De acordo com o artigo de Karel Teige The Minimum Dwelling, entre um quarto e um 
terço de todos os apartamentos não reunia as condições necessárias, com cerca de dois 
terços da população a viver nesses apartamentos sobrelotados, e cerca de 20% da 
população das grandes cidades europeias vivia em casebre tipo barraca ou em parques 
de caravanas na periferia. (Lima Gonçalves, 2013, p. 17) 

A produção em série permitiu um melhor aproveitamento dos materiais e dos métodos 

construtivos. Nasce um novo modo de pensar sobre o espaço com a necessidade de 

criar novas habitações reduzidas.  

Foi um tema discutido ao longo do século XX pelos arquitetos que faziam parte do CIAM. 

Chegou-se à conclusão, que a habitação mínima era a melhor resposta para os 

problemas que tinham surgido.  

Desenvolveram-se projetos de habitações reduzidas em 26 cidades, nos quais os 

tamanhos das unidades habitacionais propostas variavam entre os: 

29,5m2 a 76,5m2 para casas unifamiliares; 

 
4 Charles-Édouard Jeanneret, maioritariamente conhecido por Le Corbusier, 
“Nasceu em 1887 e foi um arquiteto, urbanista, escultor e pintor de origem suíça, naturalizado em França 
em 1930. É considerado, juntamente com Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto, Mies van der Rohe e Oscar 
Niemeyer, um dos arquitectos mais importantes do século XX.” (Neves, 2015, p. 26) Foi um dos pioneiros 
e Mestres do movimento Moderno, criando o sistema Modulor, com base nas sequências de Fibonacci e 
no número de Ouro com o objectivo de criar uma habitação harmoniosa e ideal para todos. 
“O funcionalismo, a ideia de que a ‘a casa é uma máquina de habitar’, são traduzidos em obras como Villa 
Savoye (1928-31), na Unidade de Habitação de Marselha (1947-52), e na Igreja Capela de Ronchamp 
(1954). (Magusteiro, 2014, p. 35) 
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24,5m2 a 52,7m2 para casas individuais ou bifamiliares e; 

23,0m2 a 92,2m2 para casas multifamiliares.  

Le Corbusier e Walter Groupius foram uns dos oradores sobre os ensaios das 

habitações mínimas, na qual afirmaram que;  

“Biological considerations will determine it´s design; no elementar use of space, air, light 

and heat will be provided so that the dweller will fully develop his life funcions. Every 

adultu shal have his own room as small thought it may be” (Lima Gonçalves, 2013, p. 

18) 5 

Em 1920 Le Corbusier juntamente com Amédée Ozenfant, fundaram a revista L’esprit 

Noveau que abordava sobretudo temas modernos. Em 1921 Corbusier apresenta para 

a revista um novo conceito baseado nas ideias discutidas pelo CIAM. Nasce um novo 

modo de pensar sobre a arquitetura, que procurava responder aos novos 

acontecimentos modernos. Era importante, substituir as ideias da arquitetura vernácula 

e tradicional pelos novos modelos, transformando-os assim numa nova arquitetura, uma 

arquitetura mais racional.   

O conceito de racionalismo também é útil para interpretar os episódios mais decisivos da 
arquitetura nos últimos séculos. Inclusive o conceito de racionalismo na arquitetura pode 
chegar a ser comparável a um movimento transcendental: o movimento moderno. Esta 
arquitetura não só constitui a culminação da tradição do pensamento racionalista, senão 
que os artigos, manifestos e obras e Adolf Loos, Le Corbusier ou Mies Van der Rohe, se 
converteram em peças chave para interpretar o funcionalismo e o racionalismo na 
evolução geral das ideias e da estética do princípio do século XX. (Montaner, 2001, p. 
59) 

De todas as artes a arquitetura nunca pôs de parte o conceito da racionalidade uma vez 

que é condicionada e simultaneamente condicionante das necessidades humanas e das 

respetivas funções. Já na altura da passagem do renascimento para o neoclássico 

foram introduzidas ideias mais racionais em vez de se aplicarem os ideais mitológicos 

e religiosos.  

Marc-Antoine Laugier define a razão como sendo à priori e fundamenta essa ideia com 

o modelo estrutural da Cabana Primitiva, no qual afirma que embora a cabana apresente 

uma ideia mais estrutural e racional, estas ideias coincidem com os valores mais simples 

 
5 Tradução livre: O design é determinado através das necessidades biológicas; no qual nenhum uso 
elementar de espaço, ar, luz e calor será fornecido para que o morador desenvolva plenamente as suas 
funções. Cada adulto deve ter o seu próprio espaço, por mais pequeno que seja.  
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e naturais; as sensações. “Um exemplo disso seriam os escritores da Accademia degli 

Arcadi de Roma, que no final do século XVII e princípios do século XVIII colocam a 

razão e a dignidade clássica em oposição ao gosto e ao artificio barroco” (Montaner, 

2001, p. 62) Não é em vão, que a abstração de Mies é uma aspiração essencial do 

classicismo na qual procura uma harmonia que é consequência da racionalização.  

Segundo algumas interpretações de August Choisy, a história da arquitetura resulta dos 

avanços e das conquistas das evoluções tecnológicas como também dos materiais. “A 

história da arquitetura é a história da construção” (Montaner, 2001, p. 64). Assim, 

sempre que procuramos a utilidade nas nossas obras, o racionalismo aparece sempre 

ou quase sempre ligado à funcionalidade. Isto significa que a forma está intimamente 

ligada à função, ao programa, aos materiais e sobretudo ao contexto.  

Esta ideia de espaço moderno, vem da admiração pela máquina e a arquitetura de Le 

Corbusier parte da mitificação da precisão e da beleza da mesma. Nasce o conceito da 

“Máquina de Habitar”. 

Um organismo material que batizei, em 1921: “Máquina de habitar”, palavra cuja fortuna 
foi rápida devido a ela atacam-me hoje, dos dois lados da barricada: os académicos e as 
vanguardas [...] Se a expressão provocou furor é porque contém o termo “máquina”, que 
representa evidentemente para todos os espíritos a noção de funcionamento, 
rendimento, trabalho, produto. E o termo “habitar” representa precisamente as noções 
de ética, status, organização da existência, sobre os quais reina o mais total desacordo. 
(Le Corbusier apud da Silva, 2014, p. 19, 21) 

Esta expressão que o arquiteto Franco-Suíço propôs, defende que a forma e a 

funcionalidade da casa estão intimamente ligadas à existência humana, fazendo uma 

espécie de simbiose entre a palavra máquina e a palavra habitar.  

Como elo de ligação está a organização do espaço, quer no exterior quer no interior da 

habitação, como afirma Le Corbusier “A casa diz respeito ao Homem [...] é necessário 

que seja feita à nossa medida.” (Da silva, 2014, p. 113)  

“[...] a arquitetura não provém de um conjunto de larguras, comprimentos e alturas dos 

elementos construtivos que contêm o espaço, mas precisamente do vácuo, do espaço 

contido, do espaço interior em que os homens andam e vivem.” (Zevi, 1978, p. 18).  

É precisamente na manipulação do espaço interior que está a essência da arquitectura, 

de uma arquitectura de limites, de mínimos, de movimento, de harmonia, de proporção 

e de verdade.  
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A procura dos mínimos como espaço interior “[...] pode ser vista como a busca da 

simplicidade, na procura da criatividade.” (Costa, 2014, p. 59), pois sabemos que existe 

“[...] uma relação muito próxima com o Homem, desejando estimular os seus sentidos 

dentro dos espaços. Existem vários sentidos que cada um consegue captar para além 

do espacial, sendo eles, o tacto, a visão, o olfacto, e até mesmo o paladar.” (Costa, 

2014, p. 59) 

Um exemplo português é a Casa no Tempo.  

Manuel Aires Mateus procura na simplicidade da forma uma harmonia interior, manteve 

a estrutura quadrangular, e recupera as fachadas, tornando-as “mínimas”; simples, 

brancas e sem ornamentos. No interior da habitação o arquiteto desenhou vários 

espaços que revelam a mesma simplicidade exterior, pois, “em todos os edifícios, o 

continente é a caixa mural, o conteúdo o espaço interior. Frequentes vezes, um 

condiciona a outra [...]”(Zevi, 1978, p. 20).  

A construção assenta no arquétipo da casa na qual a cobertura de duas águas completa 

o desenho. Na sua recuperação as chaminés alentejanas deixam de ser protagonistas, 

transformando a casa numa casa simples de poucos ornamentos e em harmonia com a 

Natureza. Não só as chaminés, mas também, “[...] os novos vãos abertos foram pontuais 

e necessários [...]” (Lima, 2019, p. 183) desenhados para oferecer à casa uma maior 

relação com a luz.  

A Arquitetura é um verdadeiro trabalho de investigação. Um arquiteto deve tentar 
avançar em cada projecto, dar mais um passo nesta longa história da Arquitetura. Não 
se trata de construir formas criadas por capricho para, depois de construídas com grande 
esforço, causarem o espanto nos ignorantes. E, por vezes, também nos sábios que 
ignoram quase tudo acerca da Arquitetura. Trata-se de erguer espaços de uma forma 
racional que também pertencem ao tempo em que foram construídas, dando confiança 
à sua época. A arquitetura tem sempre andado a par das novas tecnologias. Por isso 
dizemos que a arquitetura que tem valor teve sempre o carácter de uma verdadeira 
investigação. (Campo Baeza, 2013, p. 27) 

Esta investigação sobre o tempo e os avanços das novas tecnologias, permitiram que a 

casa se transformasse numa composição harmoniosa entre as duas épocas. Vemos 

traços da arquitetura vernacular como também, de uma arquitetura minimalista e 

contemporânea.  
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Os vãos que pontualmente foram abertos revelam o valor pela luz natural, sendo a luz 

um dos materiais mais importantes em arquitetura. É o material mais luxuoso que os 

arquitetos podem trabalhar e aqui é posto em prática.  

Entende-se uma profunda reflexão sobre o tempo e os avanços tecnológicos de modo 

a criar novas conceções do espaço arquitetónico.  

“Quando a Arquitectura se despoja, se despe de tudo o que é acessório, temporal, fica 

sem nada diante da luz e revela a sua plena beleza espacial.” (Campo Baeza, 2011, p. 

84) é na ausência de acessórios que o arquiteto Manuel Aires Mateus revela o 

verdadeiro material da Casa no Tempo, a luz; que contrasta com as diferentes texturas 

dos restantes materiais, transformando a casa num espaço sereno, confortável e belo.  

Tal como o Manuel Aires Mateus, Le Corbusier quando procura pôr em prática o 

conceito da “máquina de habitar” manipula o espaço interior através da luz.  Um exemplo 

é a Casa Citrohan que exteriormente apresenta uma forma simples, paralelepipédica 

sem grandes aberturas nas fachadas laterais, no entanto é composta por grandes vãos 

nos dois planos (frontal e tardoz) da casa.  É no interior, que através de diferentes alturas 

e com aberturas pontuais oferece ao espaço uma harmonia interior manipulada pela luz.  

Na Casa no Tempo a elegância é fruto do seu interior, e a simplicidade dos materiais 

escolhidos permitem que a luz seja protagonista do espaço, “[...] as suas paredes são 

de uma cor branca e expressam a neutralidade e os valores assépticos da era 

tecnológica;” (Rego, 2004, p. 37)  

O espaço interior é desenhado em torno do eixo principal da casa. É na sala, que se faz 

a distribuição para as quatro suites, cada uma composta por um vão pontual; uma janela 

que dá ao espaço interior maior claridade e uma relação mais próxima com a Natureza.  
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Ilustração 16 – A infinidade do olhar entre o quarto e as espessas paredes que delimitam o espaço da casa de banho. (Nelson e Álvaro, 
2014) 
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Quando a Arquitectura erguida com paredes escavava os seus orifícios para permitir a 
entrada da luz, os Arquitecto sabiam como dominar aquela luz sólida que penetrava nas 
sombras. [...] No Panteão de Roma, a sabedoria do Arquitecto leva-o a delimitar a 
máxima quantidade de luz com a máxima quantidade de sombra. E assim o óculo 
luminoso é cercado pela mais profunda sombra que torna ainda mais luminosa, se 
possível for, aquela luz divina vinda do alto. (Campo Baeza, 2011, p. 54) 

A janela que rompe as espessas paredes “intemporais” cria uma espécie de túnel 

interior, uma passagem dos quartos diretamente para o monte. São as paredes que 

marcam a época da casa e que a relacionam com o tempo passado e com a “nova” 

arquitetura.  

Manuel Aires Mateus transforma essas paredes em vazio, organizando o espaço dos 

quartos e desenha, num gesto subtil, as casas de banho no “interior” das espessas 

paredes, o qual dá origem a um espaço mínimo. Para que o esse espaço transmita 

conforto, foi necessário relacionar o Homem e o espaço, de maneira a entender os 

estímulos espaciais e adapta-los à sua necessidade. 

“O conceito de conforto é uma experiência que se constrói e evolui, sendo [...] a resposta 

básica e satisfatória das necessidades do nosso corpo relativamente ao espaço” 

(Amorim, 2017, p. 81).  

Esses estímulos são captados por nós através dos sentidos.  

Neste caso, a luz que entra pelas grossas paredes difunde-se chegando ao vazio da 

casa de banho e fornece a luz necessária para que o espaço que está contido “numa 

parede”, se transforme num espaço mais leve e agradável, como conseguimos ver na 

ilustração 16. 

No centro da habitação e como espaço distribuidor dos restantes compartimentos, a 

sala é composta por um espaço contínuo que percorre a casa de uma ponta à outra, 

dividindo assim a sala em dois espaços distintos.  

Numa das pontas da sala existe uma zona de estar com uma grande lareira, um espaço 

contido, pequeno, mas acolhedor. Embora a sala seja uma “língua” que rompe a casa, 

o Arquitecto desenhou um espaço dentro de outro espaço, para que na grande sala 

exista um lugar confortável, um mínimo que dá ao espaço identidade.  
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Contemplamos, tocamos, escuchamos y medimos el mundo com toda nuestra existência 
corporal, y ele mundo de la experiencia se organiza y se articula em torno al centro del 
cuerpo. De hecho, el mundo existencial tiene dos focos simultâneos: el cuerpo y el hogar. 
Nuestro domicilio es el refugio del cuerpo, la memoria y la identidade. Estamos em 
constante diálogo e interacción com nuetro entorno hasta el punto de que es imposible 
separar nuestra própria imagen de su contexto espacial y situacional. (Pallasmaa, 2016, 
p. 98)6 

Situado na ponta da casa que não recebe muita luz natural, o conforto é marcado pelo 

o calor que recebe da lareira, “o calor é um dos principais requisitos de conforto no 

espaço onde o individuo se insere.” (Amorim, 2017, p. 89)  

Se formos ao nosso “computador”, à nossa memória, percebemos que, antigamente o 

Homem enquanto ser primitivo juntava-se à volta do fogo e, toda a área em torno era 

acolhedora e muitas vezes considerada o lar do Homem primitivo.  

Na Casa no Tempo, o arquiteto desenha um espaço em volta do fogo para criar um 

ambiente de conforto ao morador. O facto de a casa ser revestida em tons e materiais 

claros, permite uma maior difusão da luz. Assim, a luz natural e a luz do fogo encontram-

se no espaço criando um ambiente agradável e belo ao morador.  

A vantagem do espaço mínimo ser pequeno, embora “encaixado” num espaço maior, é 

a facilidade de criar ambientes confortáveis, através de uma simbiose entre os materiais 

e a luz. Nesta obra, conseguimos entender que é possível criar espaços mínimos dentro 

de outros espaços, fornecendo ao morador um leque de sentimentos para que usufrua 

da sua habitação.  

A importância de um espaço interior é para nós essencial, enquanto arquitetos ou 

simplesmente moradores, pois esse espaço interior, a caixa moral é onde decorre a 

maior peça de teatro: As nossas vidas.  

Que o espaço, o vazio, seja protagonista da arquitectura, se pensarmos bem, é natural, 
porque a arquitetura não é apenas arte nem só imagem de vida histórica ou de vida 
vivida por nós e pelos outros; é também, e sobretudo, o ambiente, a cena onde decorre 
a nossa vida. (Amorim, 2017, p. 81) 

 

 
6 Tradução livre: “Contemplamos, tocamos, ouvimos e medimos o mundo com toda a nossa existência 
corporal, e esse mundo que experienciamos organiza-se e articula-se em torno do nosso corpo. De facto, 
o mundo que experienciamos tem dois focos simultâneos: o nosso corpo e o lugar. A nossa casa é o refúgio 
do nosso corpo, da memoria e da identidade. Estamos em constante diálogo e interação com o ambiente 
que a casa nos oferece, até que chegamos ao ponto em que é impossível separar a nossa imagem como 
individuo do contexto espacial da habitação.  
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Ilustração 17 – A “língua” que rompe a casa – Sala. (Nelson e Álvaro, 2014). 

 

 
Ilustração 18 – O espaço mínimo da sala. (Nelson e Álvaro, 2014). 
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3. CASAS NA AREIA 

3.1. A CASA A ESTRUTURA – O ESPAÇO 

As casas quase iguais permitem, transplantar perguntas, habitá-las com as perguntas 
que fazemos às outras casas: como são? Que forma têm? Que limites têm? De que são 
feitas ou construídas? De que lado está o fora e o dentro? Que energia consomem? Em 
que tempo vivem? Onde estão? Que romances escondem? Que ausências disfarçam? 
Que luz ilumina? Ou como o reflexo de uma na outra as constitui, as sustenta, as habita? 
Porque o lugar dos encontros onde as pessoas se cruzam quase sem se ver, onde a 
vida do prédio ecoa, longínqua e regular, está, em comum, ausente. (Moreno, 2016, p. 
91, 92) 

Já estudamos o espaço e o lugar como forma, mas para que as formas existam é 

necessário que haja uma estrutura que as eleve e suporte. Sem estrutura não existe 

projeto e sem projeto não existe estrutura.  

A história dos edifícios tem apresentado constantes transformações que têm vindo a 

melhorar a estrutura, através de uma procura pela “leveza” estrutural. 

Cada povo tem a sua cultura algumas semelhantes e outras completamente diferentes. 

A evolução cultural também tem ritmos diferentes de país para país.  Os modos de vida 

e sobretudo a economia influenciam esses ritmos. 

Entre os séculos XVIII e XIX os avanços foram marcados pelo o aparecimento da 

“máquina”. Em certos Países o ritmo tradicional avança lentamente com receio dos 

novos fatores técnicos desenraizados pela “máquina”.  

Criaram-se conceitos e modos de vida novos que tiveram grande influência na Europa 

como também no resto do mundo. Ligado ao “boom” industrial, marcado pelos os 

avanços tecnológicos, a arquitetura passou a ser trabalhada de um modo mais racional. 

Ou seja, para a estrutura ser eficaz foi necessário pôr de parte o pensamento artístico, 

mas não na sua totalidade. 

Existem edifícios nos quais a estrutura deslumbra a forma através da beleza. Como 

acontece, por exemplo, na casa Tugendhat ou no Pavilhão de Barcelona, em que Mies 

Van Der Rohe constrói os pilares em forma de cruz e os materializa como espelhos, 

refletindo os outros elementos na estrutura.  
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Alberto Campo Baeza7, no seu livro, Principia Architectonica, explica-nos o que é a 

estrutura comparando-a muitas vezes com o conceito de esqueleto, quer humano, quer 

animal. Refere e compara a estrutura de um elefante com a de um pássaro. O conceito 

de esqueleto em arquitetura é referente aos pilares estruturais que, hoje em dia, são na 

sua maioria “ossinhos”, como designa o arquiteto.  

Percebemos que, segundo o nosso corpo humano se trocarmos os ossos das pernas 

pelos ossos das mãos, iriamos criar um conflito estrutural, isto porque, os ossos da 

nossa mão não iriam suportar o peso do nosso corpo por serem demasiado finos e 

pequenos, relativamente aos ossos das pernas.  

E isto é, o que acontece em arquitetura. Tal como nós, seres humanos capazes, 

naturalmente, de atingir esta forma que de certo modo é extraordinariamente bela, um 

edifício arquitetónico com a mesma racionalidade e pensamento estrutural atinge 

também uma beleza extraordinária.  

No projeto da Torre Alminar, (ilustração 24) o arquiteto Alberto C. Baeza mostra-nos a 

beleza estrutural. A torre é composta por uma estrutura simples, na qual apresenta um 

núcleo central que suporta a maior carga. Assim a fachada de vidro branco translucido 

permite transparecer a leveza estrutural do edifício. “La torre aparecerá como um prisma 

blanco traslúcido purismo de proporciones muy elegantes. Como um gran alminar.”8 

(Campo Baeza, 2013) 

No mundo moderno e contemporâneo a facilidade de transformar os grandes elefantes 

em pássaros é resultado dos avanços tecnológicos. O aparecimento do aço e do ferro 

que atingiu o seu esplendor em Chicago, quando começaram a aparecer os arranha-

céus já nos finais do século XIX. “As novas estruturas de aço, o recurso dos elevadores 

 
7 Alberto Campo Baeza nasceu em Valladolid e cresceu em Cádiz. Licenciou-se em Arquitetura em Madrid 
e começou a sua carreira enquanto professor em 1989, que continuou deste então. Em 2021 é professor 
visitante no NYIT em Nova York.  
Conhecido pelas suas palestras ao longo do Mundo e reconhecido pelos seus prémios, no qual um deles 
é, o premio como Doutor Honoris Causa pela Universidade Lusíada de Lisboa. Além de lecionar é também 
arquiteto. No seu atelier não existem mais do que três pessoas, e confessa que é muito feliz.  
Contudo não é só conhecido pelas obras de arquitetura, Alberto C. Baeza é também escritor. Começou 
com o seu primeiro livro, “The Built Idea”, no qual acabou por ter mais de 30 edições e publicados em vários 
idiomas. Depois do êxito do primeiro livro, em 2009 decide dar continuidade e lança outro livro, “pensar com 
as mãos”.  
Ao longo dos anos foi escrevendo outros livros e variados textos para enumeras revistas de arquitetura, 
que serviram e ainda hoje servem de complemento à nossa arquitetura. (Campo Baeza, 2021) 
8 Tradução Livre: A torre aparece como um prisma branco translucido puro de proporções muito elegantes. 
Como um grande minarete.  
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e a introdução dos encanamentos e higiene nos prédios definirão uma nova época.” 

(Montaner, 2001, p. 63)  

Mas não são só nos grandes edifícios que manifestam ligações com os novos materiais 

e as novas técnicas estruturais ligadas à habitação.  

 
Ilustração 19 – A Torre de Alminar, no Dubai – Fotomontagem.(Campo Baeza, 2013). 
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O estudo estrutural é inseparável das vivências do Homem e, tem uma grande influência 

nas suas interpretações como também na relação com a sociedade em que se insere. 

Como consequência existe todo um leque de formas e estruturas que criadas pelo 

Homem, foram capazes de abrigar um povo e criar novos limites formais e estruturais.  

Na realidade, se até o Universo nos limita enquanto estrutura espacial, o Homem que é 

capaz de criar os seus limites segue-os através de um raciocínio psicológico, no qual é 

capaz de organizar o espaço através das vivências. Acabando por validar as várias 

interpretações do Homem enquanto ser artístico e criador.  

Embora a disciplina de estruturas seja entendida numa vertente mais racional e 

matemática, não se desliga na sua totalidade com estes valores de “circunstância”.  

A capacidade criativa baseia-se num pensamento estrutural que permite, sobretudo, 

que as casas consigam ter uma maior e melhor relação com o exterior, numa procura 

pelo bem-estar, pelas vivências, pela cultura e pelo conforto. 

Por exemplo, a Glass House do arquiteto Philip Johnson foi o primeiro projecto estrutural 

que o arquiteto fez deste género no qual se inspirou na obra de Mies, a Casa 

Farnsworth.  

A Casa assume simplicidade formal e estrutural. Um retângulo de aproximadamente 

10x17m, capaz de receber uma grande quantidade de luz natural, é considerada 

proporcionalmente perfeita, e é uma das obras mais brilhantes do movimento moderno. 

(Perez, 2010).  

A casa apenas de um só piso, é coberta por planos de vidro que revestem as quatro 

fachadas. Todos esses planos são intercalados por pilares pretos de aço e por vigas, 

que articulam os planos de vidro à estrutura.  

Toda a casa é “aberta” para o exterior, à exceção da estrutura cilíndrica em tijolo. É o 

espaço mais privado por ser o espaço mais fechado. Dentro deste cilindro, o arquiteto 

desenhou um quarto de banho de um lado e do lado oposto projetou uma lareira.  

Por isso mesmo, a estrutura cilíndrica rompe o topo da casa, revelando-a no exterior 

como elemento. Acaba por criar uma dinâmica no desenho ao inserir o elemento mais 

pesado com uma forma cilíndrica que rasga o plano horizontal, fazendo um contraste 

aos elementos que a compõem.  



Dois Arquitetos Portugueses; 3 Propostas de Abrigo-Os limites (mínimos) do espaço de vivência 

Andreia Sofia Ribeiro                   57 

O Homem como criador também é artista.  

Os planos de vidro foram capazes de criar uma dinâmica diferente ao espaço habitado. 

A casa que assenta sobre um terreno plano composto por um belo jardim rodeado de 

árvores que nos oferecem sombra. A sombra que é manifestada pelos elementos 

naturais do terreno, as árvores e o sol relacionam-se com a casa, elemento físico, 

através dos reflexos no vidro, quase como se as fachadas fossem pinturas vivas em 

constante movimento, com sons e tons extraordinários. Como mostra a ilustração 26. 

Já o disse muitas vezes, por escrito e em viva voz, que a GRAVIDADE e a LUZ são, com 
a IDEIA geradora, temas centrais da Arquitectura. A IDEIA cuja materialização nos dá a 
ARQUITECTURA, a GRAVIDADE que constrói o ESPAÇO e a LUZ que constrói o 
TEMPO. (Campo Baeza, 2011, p. 48) 

Todo o conjunto estrutural da casa é uma composição harmoniosa entre todos os 

elementos que a configuram, quer sejam naturais ou obras físicas criadas pelo o 

homem. Os materiais que desafiam a força da gravidade permitem que o Sol atue dentro 

do espaço interior, permitido uma maior iluminação e uma combinação de desenhos 

naturais, que as sombras das árvores oferecem.  

Ao longo da história sempre se criou espaços, e a arquitetura andou de “mãos dadas” 

com as novas criações. A forma, o espaço e a estrutura são três conceitos que não se 

trabalham em separado são, quase sempre ou, na sua maioria um só.  

Anteriormente, como na história antiga o espaço criado era através das paredes. Estas 

trabalhavam segundo duas funções, a de suportar estruturalmente a casa, e a de 

compor a forma. 

Na casa do arquiteto Phipil J., com todos os avanços descobertos pela “máquina”, 

permitiram separar da parede a função do elemento estrutural e usar esse elemento 

como estrutura compondo a casa de outras formas igualmente belas. 

Sem a necessidade de “camuflar” dentro de uma parede, os perfis de aço são vistos de 

um modo meramente estrutural aqui, fazem parte da composição e beleza da casa.  

“A estrutura não só Suporta, não só Aguenta, como, quando bem concebida e afinada, 

só precisa de ser atravessada pela LUZ e pelo AR para, como um bom instrumento 

musical, tocar, e tocar bem.” (Campo Baeza, 2011, p. 48) 
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Ilustração 20 – Glass House de Philip Johnson. (Perez, 2010).  

 

 
Ilustração 21 – A pintura naturalmente desenhada nos planos de vidro da fachada. (Perez, 2010). 

Naturalmente que não existe uma só maneira de fazer uma casa. Cada artista é capaz 

de conceber um espaço de variadas formas com variados elementos. Segundo Josep 

M. Montaner o conceito de estrutura abriu um jogo de relações em arquitetura, das quais 



Dois Arquitetos Portugueses; 3 Propostas de Abrigo-Os limites (mínimos) do espaço de vivência 

Andreia Sofia Ribeiro                   59 

podem ser entendidas como, estrutura construtiva e estrutura espacial. Destes dois 

conceitos surgem outros dois; o “antiespaço” e o “espaço tradicional fechado”.  

Ambos são espaços organizados segundo um tipo de estrutura formal. Ou seja, o 

espaço tradicionalmente fechado pode ser entendido através das paredes que desafiam 

a gravidade criando altura, como é o exemplo da casa Citrohan de Le Corbusier na 

ilustração 28. 

Enquanto a ideia de antiespaço é composta por elementos horizontais, como 

exemplifica Mies nos seus pavilhões, nos quais apresenta a estrutura “despida” e 

coloca, apenas uma proteção horizontal no topo, como é o caso do pavilhão de 

Barcelona na ilustração 27.  

Mies acreditava na continuidade do espaço exterior para o interior, como espaço fluido. 

Transformou esse pensamento através das estruturas criadas, como os pilares à vista 

e as fachadas de vidro. Esta obra mostra como a estrutura consegue ser independente 

do espaço interior criado, mas ao mesmo tempo organiza-o e sustenta-o, criando uma 

diversidade de espaços e perspetivas diferentes para o observador.  

 

 
Ilustração 22 - Pavilhão de Barcenola. (Gondolas, 2021). 
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Ilustração 23 – Casa Citrohan de Le Corbusier. (Da Silva, 2014, p. 98). 
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As relações entre os dois conceitos baseiam-se  

[...] em critérios de percepção do espaço que emprega itinerários, disposições de massas 
e vazios, simetria e lateralidade, visão frontal ou ponto de vista múltiplo com 
aproximações em diagonal, volumes sólidos e porosidade, protótipo ou monumento, 
modernidade e sobrevivência dos conceitos e espaços académicos. (Montaner, 2001, p. 
114) 

O que é facto, é que a arquitetura moderna transformou a caixa sólida e homogénea da 

arquitetura clássica e, deu enfase aos materiais construtivos que compõem e articulam 

os diversos elementos, criou um novo mundo de luz natural direta e indireta.  

A planta livre e flexível, a fachada transparente, a estrutura aparente, a indiferenciação, 
a uniformidade e a igualdade caraterísticas do antiespaço do movimento moderno queria 
ser o equivalente de uma sociedade moderna, igualitária, baseada na ética da 
sinceridade, da justiça e da economia, expressão da imagem científica de uma natureza 
livre. (Montaner, 2001, p. 115) 

Contudo, tudo o que é criado tem uma relação muito próxima com a sociedade. É uma 

“circunstância” em arquitetura, e está implícito no projecto. E como tal a forma e a 

estrutura também são condicionadas.  

Por exemplo, enquanto que Le Corbusier estudava as composições de volumes 

autónomos, como “modelos” que se iam somando e ganhando altura, Mies van der Rohe 

estudava “tipos”, ou seja, trabalhava a estrutura e através de planos horizontais, 

interligando-os, mas separando-os ao mesmo tempo do espaço interior organizado. No 

entanto ambos desafiam igualmente a gravidade, isto porque eram capazes de atingir 

grandes alturas.  

Ambas as construções são para uma determinada sociedade, com um determinado 

propósito. O que Le Corbusier pretendia quando estudou a Casa Citrohan e a casa 

Dominó, foi conseguir em determinado lugar através de soma de modelos uma 

capacidade maior para abrigar as pessoas, enquanto que Mies Van Der Rohe projetava 

especialmente pavilhões. Ambos arquitetos trabalhavam para um tipo diferente de 

sociedade com “circunstancias” diferentes, que implicam modos e conceções diferentes 

do espaço organizado. 
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3.2. A CASA O ESPAÇO – O LUGAR 

“Quando o homem primitivo levanta os trílitos do recinto sagrado de Stonehenge, antes 

encontrou, ou criou, um lugar com um plano horizontal onde construir aquele espaço 

bem definido” (Campo Baeza, 2011, p. 17) 

O lugar é o palco da arquitectura. É a cena principal; o espetáculo que podemos chamar 

vida. Tudo o que criamos, está na base do lugar. O simples ato de estender uma toalha 

no chão numa tarde de piquenique, estamos inconscientemente a criar um espaço para 

estar, um plano horizontal que nos permite sentir confortáveis no meio da paisagem.  

O trabalho dos arquitetos é estudar essa toalha que se estende e transforma-la naquilo 

que podemos chamar casa. Desenhar um espaço dentro de um lugar, e um lugar dentro 

de um espaço. 

As ideias de espaço e de lugar são distintas uma da outra. O espaço assume uma 

condição mais teórica e métrica, “baseia-se nas medidas, posições e relações: é 

quantitativo; desdobra-se mediante geometrias tridimensionais; é abstracto, lógico, 

científico e matemático; é uma construção mental” (Montaner, 2001, p. 32) que pode 

adquirir infinitas formas, limites e circunstâncias.  

Enquanto que o lugar assume uma condição mais empírica, “é definido por substantivos, 

pelas qualidades das coisas e dos elementos, pelos valores simbólicos e históricos; é 

ambiental e está relacionado fenomenologicamente com o corpo humano.” (Montaner, 

2001, p. 32) mas que, no entanto, trabalham em conjunto. 

O espaço é entendido dentro de uma visão de organização e clareza. Quando 

desenhamos sobre uma folha em branco, estamos inconscientemente a organizar 

aquele espaço em papel. O ponto que foi desenhado sobre a folha, está a lançar um 

desenho organizado naquele espaço que convencionalmente está a duas dimensões 

(x, y).  

Mas o espaço pode ser observado e definido por quatro dimensões segundo um 

determinado sistema de coordenadas (x, y, z e t). Se pegarmos no mesmo ponto que 

desenhamos sobre a folha e o elevarmos obtemos a terceira dimensão (z), e se o 

colocarmos em movimento conseguimos chegar à quarta dimensão, t (tempo).  
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“Falar portanto em espaço organizado a duas e três dimensões significa tomar uma 

atitude convencional, útil para determinadas classificações, mas não correspondendo à 

realidade” (Távora, 2015, p. 12) 

Dessas classificações podemos entender o espaço bidimensional como o estudo que 

fazemos de uma planta em papel. No caso da construção, conseguimos chegar à 

terceira dimensão, onde o edifício apresenta, teoricamente, coordenadas x, y, z. Mas o 

fator tempo é igualmente importante na vida de um espaço, é o que o torna “real”. 

Em arquitetura o Homem vive o espaço e com isto queremos dizer que, para o Homem 

viver o espaço precisa de estar em movimento, então a quarta dimensão requer um 

observador ativo que deambule e entenda o espaço de várias perspetivas, escalas, 

volumes, formas e emoções.  

Percebemos que o espaço é composto por pontos e linhas e acaba de um modo geral 

por ser entendido como superfícies ou volumes que, limitados acabam por organizar o 

espaço.  

As formas assumem assim um papel importante na sua organização. Não existem só 

formas criadas pelo o Homem que definam a forma. Tal como no exemplo do ponto e 

da folha de papel, o ponto que se torna organizador do espaço é também consequência 

de uma forma - a folha de papel - ou seja,  

O espaço que separa – e liga – as formas é também forma, é a noção fundamental, pois 
é ela que nos permite ganhar consciência plena de que não há formas isoladas e de que 
uma relação existe sempre, quer entre as formas que vemos ocuparem o espaço, quer 
entre elas e o espaço que, embora não vejamos, sabemos constituir forma – negativo ou 
molde – das formas aparentes. (Távora, 2015, p. 12) 

Não existem formas sem forma e como tal não existem formas isoladas e por isso, a 

escala do Homem ou até mesmo o Homem como forma, com todas as limitações que 

isso implica, fazem parte ativa na concretização das formas. “[...] considerar o homem, 

na sua forma, como obra total da natureza, premissa esta a pôr de parte visto que 

fundamentalmente nos propormos a estudar fenómenos da organização do espaço 

tendo por agente o próprio homem.” (Távora, 2015, p. 13) 

Construímos para o Homem e com o Homem. Existe uma relação estreitamente íntima 

que liga o Homem, como agente passivo e como agente ativo nas criações, quer a duas, 

três e quatro dimensões.  



Dois Arquitetos Portugueses; 3 Propostas de Abrigo-Os limites (mínimos) do espaço de vivência 

Andreia Sofia Ribeiro                   64 

“[...] o homem organiza o espaço que o cerca, criando formas, umas aparentemente 

estáticas, outras claramente dinâmicas.” (Távora, 2015, p. 14) 

Por exemplo, na pintura o pintor organiza o espaço nas duas dimensões, o quadro, e 

encontra limites que permitem realizar a sua pintura. Enquanto na escultura o escultor 

através das três dimensões cria volumes que se envolvem no espaço. O Homem como 

observador desloca-se em torno do objeto encontrando vários perfis do mesmo, 

atingindo por isso a quarta dimensão.  

Em arquitetura também se atinge a quarta dimensão, no entanto difere-se da escultura 

pela criação do espaço interior que é vivido e percorrido.  

O espaço interior que é trabalhado pelo Arquiteto segundo formas, tem importância 

segundo uma hierarquia criada. É essa hierarquia que organizada confere ao espaço 

harmonia. “Quando entramos num espaço, os sentidos (visão, audição, olfato e tacto) 

reage, e eu atribuo um sentido à experiência da luz, da cor, da matéria, da temperatura, 

do som, e com eles construo atmosferas, ambientes que o corpo reconhece, a partir da 

memória.” (Loução, 2016, p. 17) 

A construção e a hierarquização das formas criadas pelo o Homem, tende ou deverá 

tender para uma forma artística, que se traduz pela organização hierárquica do espaço. 

Mas nem sempre existe criação de formas artísticas, isto porque os avanços 

introduzidos pela “máquina” trouxeram ao mundo contemporâneo um novo modo de 

viver o espaço.  

A ciência começou a comandar o Homem e segundo Fernando Távora, o Homem 

começou a pensar pouco e somente em produzir. Deixou de ver a vida como um todo e 

começou a vê-la como soma de partes iguais.  Exemplo disso são as grandes cidades, 

como Tóquio e Nova Iorque que por serem bastante populacionais o crescimento e o 

ritmo dos avanços técnicos foram elevados, produzindo uma soma de edifícios 

semelhantes.  

Esta ocupação pouco lapidada quer horizontal quer vertical, não permitia que o sol, 

enquanto protagonista das obras arquitetónicas, conseguisse deslumbrar os edifícios 

com as suas sombras; de os conseguir animar com as suas formas e teve dificuldades 

em oferecer ao espaço interior relações sensoriais. É importante conseguir conjugar as 

formas artísticas e as formas não artísticas.  
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Assim a disciplina do design, que traduzida significa “conceção formal”, vem de certo 

modo, resolver o problema da criação artística dos objetos da produção industrial.  

Em 1960, em Tóquio realizou-se uma conferência9 da qual artistas de todo o mundo 

foram reunidos para discutir qual o papel do design no ambiente humano e quais os 

seus benefícios. Chegou-se à conclusão, que era necessário integrar os fenómenos do 

espaço e unificá-los com o ambiente visual do Homem.  

O conceito do design, “integra e funde conceitos como os de arte e técnica, artes 

maiores e artes menores, arte e natureza e outros, é um conceito que significa e traduz 

uma atitude de visão global dos fenómenos do espaço de rico e prometedor futuro, [...]” 

(Távora, 2015, p. 17) 

Esta noção de espaço por detrás das obras que a disciplina do design interligou com a 

ciência, são hoje em dia um conjunto de “circunstâncias”. Isto é, segundo Fernando 

Távora, uma série de fatores que envolvem o Homem e o que está à sua volta. A noção 

de “circunstância” resulta do próprio “ser” que é refletido na obra de arte através das 

várias formas criadas. 

São consideradas circunstâncias fatores com significado, sensibilidade e arte. O espaço 

é pensado para determinada pessoa, tendo em conta os costumes, os valores, as 

vontades, a economia e sobretudo a cultura. 

Deste leque de sensibilidades podemos afirmar, que o espaço além de ter um carácter 

abstrato, métrico e lógico, começa a assumir um caracter mais empírico; o de lugar.  

Ao longo dos anos o Homem tem criado formas que embora em mundos diferentes de 

circunstância, são um exemplo significativo de como o conceito de espaço e de lugar 

não podem trabalhar individualmente. 

A cidade de Nova Iorque, as pirâmides de Gizeh, o palácio de Katsura, Versalhes e a 

acrópole de Atenas são exemplos, que marcam a arquitetura como espaço e 

simultaneamente como lugar. 

Embora em sítios diferentes, com luzes e formas naturais de terreno diferentes, clima, 

conceitos de vida física e espiritual diferentes, técnicas, usos e costumes diferentes  que 

traduzem a “circunstância” que cada uma dessas obras apresentam, não só em formas 

 
9 World Design Conference. 
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diferentes criadas pelo Homem mas também conferindo ao lugar uma organização 

espacial. 

O lugar também é espaço.  

Ele é, principalmente, ocupado por uma determinação, por um acontecimento, que se 
constitui como um fato de importância que o reveste, ou, para ser mais preciso, o enche, 
de significação, tirando dele a sua indeterminação homogênea e continua 
independentemente de ele estar ou não construído. Este lugar, assim entendido, é uma 
alteração significativa do espaço continuo, é um ponto de inflexão ou uma oscilação que 
“marca” o espaço indefinido outorgando-lhe identidade.  (Vázquez Ramos, 2010, p. 72) 

Por exemplo, Le Corbusier, Louis Kahn10 e Karl Schinkel11, “[...] antes de desenhar os 

pormenores ou os templos, desenhavam uma vista geral, subscrevendo aquela 

operação fundamental de criar um plano horizontal lá em cima.” (Campo Baeza, 2011, 

p. 17). É através e com a paisagem que num modo geral o desenho arquitetónico 

transforma-se em lugar. É a simbiose entre o que é vivo – paisagem - e o que não é vivo 

- projecto de arquitectura - que no final confere identidade à obra arquitetónica.   

“A sensibilidade em relação ao lugar por parte da arquitetura contemporânea é um 

fenômeno recente.” (Montaner, 2001, p. 27).  

Foi nos anos 40 que nasceu uma postura de respeito relativamente ao lugar. Arquitetos 

como Fernando Távora e Siza Vieira revelam nas suas obras uma relação íntima com 

a paisagem; como é o exemplo da Casa em Ofir de Fernando Távora e o Restaurante 

da Boa Nova de Siza Vieira, na qual a arquitectura contemporânea se funde com a 

topografia do terreno através de “um espírito racionalista e contemporâneo que busca 

apreender a funcionalidade, a beleza e o saber técnico da arquitectura popular, distante 

de qualquer nostalgia, anacronismo ou populismo.” (Montaner, 2001, p. 39). Os projetos 

que foram inicialmente pensados com a ideia de espaço, terminam estruturados como 

lugares.  

 
10 Louis Isadore Kahn, nasceu em 1901 na Estônia, mas muito cedo mudou-se para os Estados Unidos 
da América com a sua família. Tornando-se um Arquitecto norte-americano e um dos grandes nomes da 
arquitectura mundial. Foi “Professor na Yale University (1947-57) e na University of Pennsylvania (1957-
74). Autor das obra Yale University Art Gallery (1951-53), Richards Medical Research Laboratories (1957-
65), First Unitarian Church (1958-68), Salk Institute (1959-65), Nacional Assembly Building Dacca, 
Bangladesh (1962-74), Phillips Exeter Academy Library (1965-72), Kimbell Art Museum (1967-72).” 
(Magusteiro, 2014, p. 44) 
11 Tradução Livre: Karl Friedrich Schinkel, foi um Arquitecto Alemão, pintor e designer e também um dos 
artistas mais influentes do século XIX. (Trempler, [s.d.]) 
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Ilustração 24- A Simbiose entre as formas naturais e a formas moldadas pelo Homem. (Marcovicz, 2018, p. 42) 

 

 
Ilustração 25 – A relação entre o Homem e a obra criada por ele. (Marcovicz, 2018, p. 43) 
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Martin Heidegger12 relaciona esta ideia de simbiose arquitetónica em alguns dos seus 

escritos, reflete sobre o tema da habitação e a sua relação com o lugar.  

“O debate arquitetónico derivou de aspetos particulares dos escritos de Heidegger, que 

estiveram profundamente influenciados pela sua vida na montanha [...]” (Sharr, 2018, p. 

13)13 

Adam Sharr que retrata a vida na montanha, descreve uma pequena cabana perto da 

Floresta Negra, onde Martin Heidegger viveu grande parte da sua vida e escreveu 

famosos textos. Escreveu ao longo de cinco décadas, sozinho, numa procura de uma 

intimidade emocional e intelectual com o edifício e sobretudo com o espaço envolvente, 

a Natureza. 

Uma cabana de 6x7m, como Heidegger a intitula. A cabana situa-se num vale, entre 

uma vegetação em extensivo e como tal o acesso até à cabana não é fácil. A estrada 

em asfalto fica longe e, é através de vários trilhos dentro do bosque que podemos chegar 

até a cabana. Existem mais três cabanas vizinhas, mas a de Heidegger fica ligeiramente 

mais acima conseguindo ter mais privacidade.  

La cabaña se asienta sobre um terraplén que corta em parte la ladera y sobresale desde 
ella. [...] El edifício contempla el paisaje, protegido y enmarcado por árboles [...] Un 
zócalo de una mamposteria de piedra sin carear nivela el suelo respoecto al terraplén. 
El alzado de la cabaña que da hacia el valle presenta una cubierta a cuatro aguas, cuya 
cumbrera alcanza casi la misma altura que los muros.14 (Sharr, 2018, p. 25) 

A cabana integra-se no vale com grande delicadeza. A procura pelas contas que o 

monte atrás adquire, acabam por definir a altura da cumeeira, delimitando-a como 

espaço interior. 

 
12 Martin Heidegger, foi um dos grandes filósofos do século XX. Nasceu em Setembro de 1889, perto de 
Friburgo na Alemanha. Heidegger desde muito jovem esteve ligado à igreja devido à sua educação. 
zxDepois da II Guerra foi chamado para ser assistente do filosofo Edmund Husserl e nessa altura percebeu 
que era necessário distanciar-se da filosofia católica. Em 1923 foi nomeado professor catedrático de filosofia 
na Universidade de Marburg, e foi também nesse ano que Martin Heidegger escreveu um texto sólido sobre 
o Ser e o Tempo. Texto esse que teve um enorme impacto na vida de Martin, uma vez que se tornou uma 
personagem publica. Além deste seu primeiro texto, que por ventura nunca chegou a ser terminado, 
Heidegger escreveu também sobre a habitação e o lugar, “construir habitar e pensar” e muitos dos seus 
textos foram fonte de inspiração para alguns arquitetos do século XX. (Sharr, 2018, p. 10,11,12,13) 
13 “El debate arquitectónico derivó de aspectos particulares de los escritos de Heidegger que estuvieron 
profundamente influídos por su vida de montaña [...]”(Sharr, 2018, p. 13) 
14 Tradução livre: A cabana assenta sobre um terreno que corta parte da ladeira e sobressaí sobre ela. O 
edifício comtempla a paisagem e é protegido e marcado pelas árvores que estão à volta. A cabana assenta 
em cima de um plano horizontal em alvenaria, que acaba por nivelar o piso da casa. É composta por quatro 
águas e a cumeeira atinge quase a mesma altura que os muros que se formaram do lado do vale. (Sharr, 
2018, p. 25) 
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Ilustração 26 – Desenho técnico da Cabana de Heidegger. O cuidado com os limites impostos pela Natureza. (Sharr, 2018, p. 26) 

“A arquitetura nunca deve copiar mimeticamente a Natureza, embora aprenda com ela 

e dialogue com ela, embora às vezes se inspire nela.”(Campo Baeza, 2013, p. 77) que 

é o que acontece, o diálogo intimo com o edifício e com a Natureza que o envolve.  
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A cabana, tal como nos projetos de Fernando Távora e de Siza Vieira, funde-se com a 

paisagem. É a prova de como a “circunstancia” vivida pela o Homem se transforma pelas 

mãos do mesmo em obras de arte, que neste caso, transforma o espaço revelando o 

seu valor, o de lugar. 

Habitamos o interior e o exterior. Contudo é no exterior que encontramos os limites 

naturais para criar o espaço interior. Esses limites são moldados e criados por nós numa 

procura de continuidade entre os dois ambientes, o interior e o exterior.  

A relação simbiótica acontece com Heidegger e com Todtnauberg15 e é resultado das 

relações do Homem com o lugar e em simultâneo com toda a paisagem. Os movimentos 

e os sons tornaram-se íntimos, tão íntimos que foram fonte de inspiração para os 

primeiros textos e para a construção da cabana, que mais tarde decidiu projetar no lugar 

no qual se tinha apaixonado e criado relações. Como resultado a cabana insere-se em 

harmonia com a paisagem e transforma-a.  

Podemos afirmar então que, “o espaço organizado não é apenas condicionado mas é 

também condicionante.” (Távora, 2015, p. 23).  

A cabana, neste exemplo, foi condicionada na medida em que teve que satisfazer certo 

programa, teve que assentar em determinado terreno, teve que se enquadrar em 

determinado ambiente, foram utilizados determinados materiais e mãos de obra, entre 

outros fatores físicos e espirituais que acabam por revelar no final que, o elemento que 

anteriormente era condicionante passou a constituir circunstância pelo o modo como 

todos os limites e “problemas” que foram levantados para a sua conceção se 

transformaram num espaço organizado.  

Não só organizado pelas formas criadas como também pela capacidade de as integrar 

nas formas naturais. “A arquitetura não é parte da Natureza, mesmo da melhor, da mais 

requintada. E muito menos o seu reflexo, o que levaria a uma perversão da lei da 

identidade. Com uma liberdade avassaladora, a Arquitetura instala-se num campo de 

acção que interpreta a Natureza.” (Campo Baeza, 2013, p. 77) capaz de fazer a 

simbiose entre dois elementos que consideramos artísticos; a paisagem pelas suas 

formas naturais e a arquitectura pelas suas formas mais lógicas, no entanto o espaço e 

o lugar não vivem um sem o outro, numa igual simbiose. 

 
15 Nome da zona onde projecto a cabana.  



Dois Arquitetos Portugueses; 3 Propostas de Abrigo-Os limites (mínimos) do espaço de vivência 

Andreia Sofia Ribeiro                   71 

 

 
Ilustração 27 – Martin Heidegger no seu abrigo. O espaço de inspiração do escritor. (Marcovicz, 2018, p. 39). 

 
Ilustração 28 – Heidegger no interior a contemplar o exterior. O espaço de estar da cabana. (Marcovicz, 2018, p. 34). 
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3.3. A CASA O MÍNIMO – A VIVÊNCIA  

 
 

 
Ilustração 29 – A Casa na Areia. A casa como abrigo. (Garrido, 2010). 
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Crescemos, evoluímos, mas não nos esquecemos do passado. A Memória, a 

identidade, o espaço, o lugar e a estrutura são a nossa arquitetura, uma arquitetura 

pensada e trabalhada como mínimo.  

Todo o “boom” que se deu na arquitetura moderna é aqui posto em “stand by”. A casa 

na areia, da dupla Aires Mateus traz de volta à ribalta a ideia da casa primitiva e da 

arquitetura vernácula.  

“Primitiva ou complicada, a existência do Homem não pode prescindir da cabana, gruta 

ou casa que lhe sirva de abrigo, garantindo-lhe, pelo menos, relativa tranquilidade e 

repouso retemperador.” (Lino, 1992, p. 9) 

Raul Lino, no livro Casas Portuguesas, refere alguns apontamentos de como arquitetar 

casas simples.  

Seguindo a linha de raciocino do arquiteto e comparando-a com a nova geração de 

“abrigos”, chegamos à conclusão que as casas, como a Casa na Areia, são 

consideradas arquiteturas simples e económicas; no entanto, por muito simples que a 

casa se apresente há sempre muito trabalho a considerar quando se elabora o projecto 

da habitação. 

A conceção deste tipo de habitações que também consideramos económicas, relaciona-

se com o cuidado que prestamos na elaboração do projecto, na qual todas as 

disposições são pensadas como também bem aproveitadas. Relativamente aos 

materiais, são por norma locais e sem desperdício do mesmo. Tudo é pensado ao 

pormenor.  

Começa-se no interior da habitação, na definição dos espaços e a consequente posição 

relativamente ao terreno e à orientação solar. A má orientação de um terreno, “[...] são 

os piores defeitos de um local que se destina a casas de habitação; sobretudo a falta de 

incidência dos raios solares torna as casas insalubre e tristes.” (Lino, 1992, p. 14). 

Naturalmente que uma boa disposição dos espaços conduz a um melhor 

aproveitamento da habitação, tornando-a confortável para o morador. Raul Lino 

descreve o ambiente de uma boa disposição;  

Que o senhor que regressa a casa não colida com a cozinheira que vai à dispensa; que 
este mesmo simpático astro não tenha que atravessar a sala para ver se é o padeiro que 
tocou à porta da rua; que uma visita de cerimónia que procura a saída não corra o risco 
de entrar sem querer para dentro do quarto de banho, etc., etc. Ao mesmo tempo deve-
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se atender que as diferentes divisões fiquem na melhor orientação possível: quartos de 
dormir de preferência a Leste e Sul; casa de estar onde haja sol e alegria; cozinha e 
despensa viradas para a parte mais fresca, etc.” (Lino, 1992, pp. 14, 15) 

Claro que, cada espaço é pensado em termos económicos, projectuais e locais e tem 

que resultar simultaneamente com a vontade do proprietário; na capacidade de oferecer 

as melhores condições ao morador num equilíbrio entre as comodidades da casa e a 

forma estrutural da construção que se funde com terreno em que esta é inserida. 

Existem seis valores chave, segundo o arquiteto Raul Lino, para que uma casa tenha 

bom carácter. Economia, solidez, isolamento, ar, sol e comodidade.  

No projeto das Casas na Areia, a simbiose que a dupla de arquitetos faz, é entre os 

materiais de construção e a disposição dos pequenos espaços que compõem o projecto 

da habitação.  

O projecto assenta na recuperação e na reabilitação de uma pré-existência. Um 

conjunto de três pavilhões tradicionais + 1 situados a Sul de Lisboa, na Reserva Natural 

do Estuário do Sado.  

Caracterizado por ter uma linguagem diferente dos restantes projetos da dupla Aires 

Mateus, a casa divide-se em modelos de espaço, ou seja, o espaço do quarto é como 

se fosse uma casa, a sala de estar e a cozinha são outra casa; mas todo o conjunto dos 

espaços transforma-se num só, uma casa de férias, que é ligada através das diferentes 

disposições dos volumes e do material que é composta; (Ilustração 30) 

“Ao entrarmos em qualquer casa é interessante e agradável sentir que não estamos em 

lugar público, que se entra na casa de alguém, que a individualidade do proprietário se 

reflecte na moldura que lhe serve de habitação.” (Lino, 1992, p. 25)  

É neste sentido de surpresa que cada “mini” volume nos oferece a capacidade de 

individualizar os espaços interiores que intimamente são molduras no universo exterior. 

Mas não é só a surpresa do “entrar na casa”. A moldura reforça a ideia de que estamos 

dentro de algo, isolados e acima de tudo confortáveis dentro do ambiente que foi 

desenhado.  

A casa é um verdadeiro refúgio, um pequeno abrigo que nos permite sentir confortáveis.  
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Ilustração 30 – O conjunto dos volumes de cada “espaço-casa”. (Garrido, 2010). 

 
Ilustração 31 – Planta de Implantação. (Mateus, 2010). 
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A dupla de arquitetos decidiu que as casas deveriam manter o carácter daquele local, 

um carácter rural nas formas e sobretudo nos materiais construtivos. Ligadas aos traços 

da arquitetura vernacular e simultaneamente às exigências da época contemporânea.  

O conjunto habitacional divide-se em quatro “espaços casa”, e distingue-se pelo uso dos 

materiais que compõem o projecto, tal como os volumes.  

As pequenas casas brancas destinam-se aos quartos de dormir com um quarto de 

banho privado. E os outros dois pavilhões de dimensões maiores destinam-se às áreas 

comuns, e a mais um conjunto de quartos de dormir completos.  

O tipo de construção assenta no modelo tradicional da região. Casas de madeira com 

forma triangular e cobertura em colmo. A cobertura em colmo como a pedra e a madeira 

são materiais naturais e fazem parte da história da arquitectura desde os primórdios.  

Surgiram com a necessidade de alojar os trabalhadores da herdade e tinham um 

carácter provisório. A ideia era que as casas fossem leves e fáceis de construir, e como 

tal os materiais utilizados eram os da região, por serem económicos. O mesmo 

acontece no projecto das casas na areia.  

Nas pequenas casas brancas os arquitetos recuperaram a estrutura de alvenaria e 

substituem a telha por uma cobertura em colmo. Esta substituição fez com que as 

pequenas casas de alvenaria se ligassem com os pavilhões de madeira, apresentando 

assim o mesmo tipo de cobertura e acabando por unificar todo o conjunto materialmente.  

[...] o construtor vai buscar os materiais que são do uso na respectiva região e que muito 
frequentemente apresentam caracteres pelos quais a casa construída se liga à própria 
paisagem. E assim como a pedra local se apresenta na cor e na estrutura ao terreno; 
assim como das condições económicas regionais, das condições topográficas, climáticas 
do local, resulta certa harmonia no aspecto plástico de qualquer aglomeração de casas, 
assim também existem certos traços fisionómicos da casaria que são expressão ou o 
reflexo do modo de ser, das maneiras de sentir de um povo unificado pela série de 
circunstâncias que constituem a história.  (Lino, 1992, p. 50) 

A casa é levantada, uns espaços em alvenaria e outros em madeira, o que dá a casa 

um carácter sólido e isolado que se traduz na composição dos materiais como também 

numa boa disposição dos vãos e respetivos volumes. Todo o conjunto é virado para o 

interior do terreno, as duas casas brancas a nascente, o pavilhão comum a sul e o quarto 

pavilhão, que foi desenhado posteriormente está a poente como mostra a Ilustração 31. 
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O conjunto dos quatro volumes criam uma espécie de “claustro” para os caminhos 

exteriores que ligam os diferentes “espaços casa”. 

No arquitetar das casas simples Raul Lino, defende também a ideia de Luz e de Ar na 

habitação, afirma que o Sol é a fonte mais poderosa de luz com a qual nós arquitetos 

podemos trabalhar. No entanto, as aberturas de portas e janelas devem ser 

condicionadas para que apenas deixem entrar a luz necessária, sem que esta seja 

violenta.  

As janelas rasgam a fachada num gesto simples, deixando entrar a quantidade de luz 

necessária para que o ambiente interior seja confortável, e simultaneamente 

combinando e composto por sombras.  São as janelas que permitem a entrada de ar na 

habitação que é indispensável à vida dos habitantes, no entanto, 

Em cada divisão é preciso não abusar do número de portas, estabelecendo estritamente 
as indispensáveis e colocando-as de modo que permita a boa arrumação dos móveis; 
se é quarto de dormir – contar com o lugar para a cama, ou camas, isto é – manter uma 
boa porção de parede sem aberturas; [...] (Lino, 1992, p. 31) 

Nas casas em alvenaria branca, existem somente duas janelas, voltadas para o interior 

do terreno. Uma que fornece luz ao quarto de dormir e a outra ao quarto de banho. 

Também nos outros dois pavilhões em madeira, as janelas rasgam a fachada até ao 

chão, ambas viradas para o interior do terreno, permitindo uma ligação estritamente 

visual entre cada um dos volumes.  

Os vãos são virados a poente, o que permite a uma incidência da luz mais fraca, não 

criando mau estar no interior. A Luz na habitação está intimamente ligada à matéria, e 

consequentemente ao conforto na habitação. 

“A forma torna-se visível pela acção da luz sobre a Matéria. É como a matéria que a 

forma se constrói, que o espaço ganha caracterização.” (Loução, 2016, p. 40) 

A luz difunde-se pelo interior e revela as texturas, as cores e a materialidade dos 

diferentes elementos que compõem o espaço interior. Neste ato de surpresa pelas 

qualidades sensoriais, os arquitetos compõem o espaço em tons neutros; não só para 

conseguir um maior aproveitamento da luz natural, como também produzindo um 

ambiente simples, calmo e especialmente harmonioso, transmitindo ao morador outros 

adjetivos bastantes importantes; o de comodidade e conforto. 
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Ilustração 32 – A casa branca, em Alvenaria. (Garrido, 2010). 

 
Ilustração 33 – O pavilhão de madeira. (Garrido, 2010). 

A comodidade segundo Lino é a máxima virtude material para uma boa formação da 

casa. 
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Feliz disposição da planta, conveniente orientação, boas qualidades construtivas, 
isolamento desejado, o bom ar e a luz em toda a parte – são os elementos que melhor 
devem concorrer para criar aquele jeito que na casa tem de existir se dentro dela nos 
quisermos achar bem à vontade. (Lino, 1992, p. 38)  

Podemos entender que, além das características acima mencionadas, a disposição e a 

organização do espaço interior são também importantes para um bom funcionamento 

da casa.  

Embora neste projecto os espaços sejam separados entre si, a disposição e a 

organização segue a mesma linha de pensamento. Nas casas de dormir, existe uma 

zona de dormir que é separada do quarto de banho. A separação faz-se através de uma 

parede divisória que engorda e transforma-se num móvel, que divide esse mesmo 

espaço com a zona do quarto de banho, esta ideia percorre todos os espaços de dormir.  

No pavilhão que se destina às zonas comuns, como a sala de estar e a cozinha, é 

desenhado um espaço amplo e contínuo, fazendo a ligação entre os dois momentos. A 

ideia é organizar o espaço interior de modo a que satisfaça as necessidades e as 

funções criadas.  

Essas funções que anteriormente são desenhadas e pensadas em planta concedem ao 

projecto, pela sua organização espacial, uma economia do espaço habitado, não 

existindo “divisões inúteis” e aproveitando o melhor que a forma nos dá, o mínimo 

necessário para viver harmoniosamente com qualidade e conforto. 

O mínimo está também relacionado com os materiais. A madeira é o material que 

fornece à habitação um maior conforto, pela cor que apresenta, pela textura, e por ser 

um bom condutor térmico absorvendo a luz e transformando-a em calor. A capacidade 

que o material tem para criar ambientes é uma qualidade de conforto e beleza, mas 

também económica.   

No capítulo anterior falámos de como era importante para Mies trazer o exterior para o 

interior, a disposição dos espaços e da estrutura eram importantes para não quebrar a 

relação entre os dois momentos.  

Enquanto Mies, abria grandes vãos em painéis de vidro para que a relação visual não 

se quebrasse, a dupla Aires Mateus traz para o interior o pavimento exterior. A areia 

que é protagonista do lugar onde a casa se insere, passa a fazer parte do espaço interior 

ao invadir o espaço da sala e da cozinha (Ilustração 34).  
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A ideia era fundir o lugar com o espaço criado, mas também transmitir uma perceção 

espácio-temporal, alterando a vivência deste espaço e a perceção do tempo que 

passamos nele.  

O projecto das Casas na Areia foi um projecto que, pela própria matéria de trabalho, 
gerou uma Arquitectura longe do minimalismo e do rigor geométrico características da 
obra concebida anteriormente. De facto, como afirmam os arquitectos, cada projecto é 
único e o que interessa é trabalhar na pergunta de cada um, chegando a pontes de 
partida próprios, que geram soluções de projecto sempre diferentes, excluindo qualquer 
ideia de estandardização. (Vita, 2013, p. 87) 

 
Ilustração 34 – No interior do pavilhão de madeira. A Sala e a Cozinha. (Garrido, 2010) 
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4. CABANAS NO RIO 

4.1. DA CAVERNA AO ABRIGO 

 

 
Ilustração 35 – A caverna. (Ilustração nossa, 2021) 

 
A caverna é o primeiro espaço a que o Homem nomeia de casa. É o seu primeiro abrigo; 

este processo tem origem na procura de um lugar para se refugiar; proteger do frio, da 

chuva e se defender dos animais.  

Encontrar abrigo é viver sob a saliência de uma rocha. Encontrar abrigo acontece por 
acaso: estão caminhando – de repente começa a chover – aceleram o passo, olham à 
volta, há uma rocha, sempre esteve lá, deslizam para baixo dela para se protegerem da 
chuva... é um ato de adaptação: fazer um chapéu à natureza. Não afirma um ‘eu’ diante 
da natureza. Um caso mais avançado de encontrar abrigo é escavar um buraco, uma 
gruta. Este é um ato de desorientação: a natureza não é observada mas só substituída... 
Construir abrigo, como o entendemos na cultura Ocidental é, pelo contrário, o ato de 
superar a natureza, de colocar algo acima da natureza. ‘Construir um abrigo’... não pode 
deixar de imitar a natureza; mas o que escolhe imitar é a parte da natureza que está 
mesmo à frente dos nossos olhos, a parte vertical da natureza, a natureza em 
movimento. (apud, Siverio, 2015, p. 32) 

Alberto Campo Baeza no seu discurso sobre arquitetura refere quase sempre, dois 

conceitos. O Estereotómico e o Tectónico.  

O estereotómico está ligado à Natureza, às formas naturais e por consequência à 

caverna.  
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Sabemos que as cavernas são vazios formados pela natureza; são como janelas 

grandes na paisagem natural, e têm um papel fundamental na história e na formação do 

conceito do habitar.  

Podemos assumir que a caverna é o abrigo mais natural e estereotómico habitado pelo 

o Homem. 

Uma cavidade natural subterrânea acessível ao homem, formada por processos 
naturais, independentemente do tipo de rocha, com ou sem entrada identificada, seca, 
total ou parcialmente preenchida por água, com ou sem zona afótica, incluídos a rocha 
encaixante, seu ambiente, seu conteúdo mineral, arqueológico, paleontológico e cultural, 
as comunidades animais e vegetais ali existentes e a sua área de influência (atualuzado 
de LINO, 1989; Decreto federal nº34/2004, Art.2º,I, Decreto federal nº 6.640/2008) 
(Silverio, 2015, p. 25) 

Naturalmente que o Homem primitivo procurava um abrigo no qual tivesse os recursos 

suficientes para sobreviver, como a água, a comida e a sua proteção. 

Além disso, procurava também um espaço plano, um plano horizontal que permitisse 

desempenhar as diversas funções quotidianas, desde dormir, andar, cozinhar e fazer 

fogo. 

A descoberta do fogo marca uma um ponto de viragem na vida do Homem primitivo. O 

fogo ganha importância no seu dia-a-dia surgindo a necessidade de o proteger. “Para 

Vitrúvio a essência da arquitetura está associada à cabana que protege o fogo, que 

mantém o fogo que aquece a família. A primeira habitação, a primeira casa seria 

resultado do fogo protegido.” (Carnielo Miguel, 2002) 

Através de ramos e ervas entrançadas criou os “tapa-ventos” os quais mais tarde 

resultaram como coberturas. Os desenvolvimentos dos mecanismos de proteção do 

fogo deram origem à primeira proposta de abrigo criada pelo Homem. Com os mesmos 

materiais e de modo inclinado, desenhava um teto em forma de triângulo semelhante 

às tendas modernas. 

Os elementos que a constituem são: os postes de madeira, preciosamente conservados, 
sendo a madeira um material difícil de encontrar no deserto; as cordas; os ganchos em 
forma de anel e as estacas, usualmente em ferro; os panos, em lã de cabra ou de camelo, 
em faixas costuradas uma à outra. Construtivamente é a tenda mais parecida com as 
nossas tendas de campismo.  (Siverio, 2015, p. 31) 

Como resposta à evolução da “espécie”, o Homem começou a produzir o seu próprio 

abrigo numa procura de melhor qualidade de vida. Inicialmente com um instinto de 
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proteção e defesa através de ações mínimas, nas quais tinha como objetivo adaptar-se 

ao meio ambiente transformando o espaço através dos recursos que a natureza 

oferecia.  

Mais tarde, e com o avanço das novas técnicas de construção, o Homem conseguiu 

deslocar-se com melhor facilidade e criou novos espaços de abrigo consoante as suas 

necessidades.  

Isto porque, as migrações dos animais levaram a que Homem caçador tivesse que se 

mudar constantemente, criando abrigos de caracter provisório e precário com condições 

de fácil transportação, de modo a que se conseguissem adaptar ao constante 

movimento, assim surgiram as primeiras tendas.  

As tendas permitiram uma relação direta entre o Homem e a Natureza. 

Eram construídas sobretudo em madeira e fixadas por pedras e cordas que unificavam 

a estrutura da tenda. Eram “revestidas” com pele de animais, pois permitia armazenar 

calor dentro da tenda conseguindo melhor conforto.  

Para conservar melhor o calor, o homem constrói uma pequena tenda de base onde vive, 
coberta por uma outra maior para proteção; a espaço intermedio que se forma serve 
como isolante térmico, com o objetivo de manter a temperatura do interior constante e 
agradável. (Siverio, 2015, p. 35) 

Com todos estes avanços construiu-se um novo modo de habitar, uma nova tipologia 

habitacional que foi bastante usada por caçadores, pastores e nómadas no período do 

Paleolítico e no início do Mesolítico.  

Mais tarde, o Homem percebe que é capaz de viver da “terra” e torna-se produtor dos 

seus próprios alimentos. O desenvolvimento desta atividade reduz a necessidade de 

mobilidade. O Homem já não precisava de se deslocar constantemente e por essa razão 

nascem as Cabanas primitivas.  

Enquanto na Caverna o Homem usava o que a natureza oferecia como abrigo, na 

Cabana o Homem ergue-se sobre a terra utilizando a Natureza, transformando-a.  

Constrói um plano horizontal através de elementos naturais, como troncos, ramos e 

pedras. Compreendeu então que através de certos mecanismos geométricos e 

gravitacionais, era capaz de construir o seu próprio abrigo em qualquer lugar que 

pretendesse.  
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Nesse sentido, o Homem teria chegado ao conceito de tectónico definido por Baeza, na 

qual, “[...] a construção do plano horizontal, móvel, já tectónico, alcança o que é mais 

importante, a liberdade. A cabana como sinal de liberdade, por oposição à caverna. A 

cabana é assim a nova casa.” (Campo Baeza, 2013, p. 40) 

 
Ilustração 36 – A Relação entre o Estereotómico e o tectónico por Baeza. (Campo Baeza 2013).  

 
É nesta altura que o Homem começa a criar formas mais complexas, a ganhar 

consciência do que é o conceito de habitar; a criar novos mecanismos, novos modos de 

viver o espaço, novos costumes e novas condições de sustentabilidade. 

Nasce uma civilização que é resultado de todas as mudanças e simultaneamente dos 

novos processos de conceção. O Homem começa a viver em comunidade, cria espaços 

de sobrevivência não só individuais como também comuns. A ideia de se “apropriar” de 

um espaço e usufruir dele, proporcionou um novo conceito espacial cujas necessidades 

não eram só de sobrevivência. O instinto de proteção e defesa que inicialmente foi o 

ponto de partida para o abrigo do Homem transformam-se agora no Habitar.  
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Com a capacidade de dominar e definir o espaço através de planos, o Homem 

conseguiu controlá-lo e simultaneamente proporcioná-lo. Percebeu também que através 

da luz conseguia tencioná-lo e assim, mais consciente das formas e da gravidade 

material aperfeiçoou a Arquitectura.   

 
 

 
 
 

 
Ilustração 37 – “A cabana segundo Milizia”. (Carnielo Miguel, 2002). 

 
 
 
 
 
 

 
Ilustração 38 – “A cabana primitiva segundo Oscar Neimeyer” (Carnielo Miguel, 2002). 
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“Se o Homem como animal se refugiou nas cavernas, e como ser racional construiu a 

cabana, o homem como ser culto, criador, concebeu a casa como morada para habitar.” 

(Campo Baeza, 2013, p. 60) 

Embora a nossa sociedade não se defina como nómada, apresenta ainda assim modos 

de habitar idênticos. As necessidades de deslocação constantes, quer laborais quer de 

lazer permitem uma dinâmica espacial diferente da nossa habitação permanente. Essas 

dinâmicas traduzem-se no conceito do habitar temporário.  

A palavra temporalidade pode ser entendida de dois modos: o primeiro relaciona-se com 

a vida do edifício, e o segundo relaciona-se com maneira de como o ser humano habita 

determinado espaço, em que a casa esta organizada de modo simples e versátil, na 

qual é adaptada às diferentes funções para o Homem usufruir desse mesmo espaço 

num determinado tempo.   

A cabana representa assim a primeira casa do Homem, como já referimos, e 

simultaneamente o nascimento da Arquitetura. Inicialmente pouco proporcionada, de 

formas naturais e irregulares, das quais mais tarde se transformaram em ordens 

arquitetónicas assentes no arquétipo em madeira.  

E se pensarmos na tipologia ou no design de uma cabana, percebemos que tudo é 

desenhado de um modo bastante simples, com poucas ou nenhumas paredes 

divisórias; espaços amplos e versáteis.  

Por exemplo, Henry Thoreau com apenas 28 anos decide ir morar para uma cabana 

perto do lago de Walden em Massachusetts. O escritor-filósofo procurava entender 

quais as verdadeiras necessidades do Homem reconhecendo-o como ser primitivo.  

Espreme a ideia de necessidade e chega a conclusão que qualquer Ser, quer humano 

quer animal, não precisa mais do que Comida e Abrigo. A necessidade primordial vem 

do esforço próprio. A capacidade que o Homem tem de produzir comida e criar abrigo 

permite-lhe, mais tarde, ter a liberdade de enfrentar os verdadeiros problemas da vida 

humana.   

É facto que evoluímos da caverna para a cabana; e da cabana para o luxo da casa. 

Mas, no decorrer do caminho perderam-se as necessidades básicas que o homem 

enquanto ser primitivo privilegiou. Conseguimos melhorar as nossas casas, mas não no 

modo como as vivemos verdadeiramente.  
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Henry Thoreau constata que hoje em dia se constroem palácios para os Nobres, mas 

que, no entanto, não somos uma sociedade que cria Nobres e por isso mesmo, os 

palácios construídos não correspondem às vivencias do Homem criado. Esta ideia 

passa por,  

Se alguém pretende construir uma casa, compete-lhe pôr em prática um pouco de 
engenhosidade ianque, para que, depois de pronta a obra, não venha, em vez disso, a 
encontrar-se numa oficina, num labirinto, num museu, num asilo, numa prisão ou mesmo 
num mausoléu de luxo. Ter em mente, em primeiro lugar, o espaço mínimo capaz de 
atender ao absolutamente necessário. (Thoreau, 2018, p. 44) 

Naturalmente que a qualidade de vida aumentou consoante a evolução da civilização. 

Como tal, não voltaríamos a viver exatamente como o Homem primitivo, embora 

tivéssemos a vantagem de sermos hospedes da natureza.  

Ainda o somos. Com menos frequência; mas mais sábios quando nos ocupamos dela. 

Exemplo disso, é a viagem do escritor e perto do lago Walden encontra o seu pedaço 

de terra.  

“Em certa época da vida costumamos examinar todos os lugares possíveis para a 

localização de uma casa. Foi assim que investiguei por todo o lado, num raio de dezoito 

quilómetros, a região onde eu vivia.” (Thoreau, 2018, p. 98)  

Comprou juntamente com o terreno uma cabana que pertencia a um senhor seu 

conhecido que trabalhava nos caminhos de ferro. 

A cabana era pequena. Uma cobertura de duas águas bastante inclinada como as dos 

chalés, sem ornamentos e composta por apenas uma janela, o chão era sobretudo em 

terra batida, húmido e frio. No interior, “havia um fogão, uma cama, um lugar para as 

pessoas se sentarem, uma criancinha nascida ali, uma sombrinha de seda, um espelho 

com moldura dourada, um moinho de café novo em folha pregado num toco de carvalho 

em broto, e era tudo.” (Thoreau, 2018, p. 59) 

Começa por desmontá-la, fazendo uma seleção de quais as boas madeiras e as más. 

Reúne todo o material que consegue reaproveitar, e começa assim a pensar na casa 

consoante as suas próprias necessidades.  

Mais a sul do terreno, junto a uma colina começa a escavar um buraco, no qual afirma 

que era um buraco já criado por um animal que reaproveitou como cave afirmando que, 

“A casa não passa de um pórtico erguido à entrada de uma toca” (Thoreau, 2018, p. 61) 
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Algum tempo depois e com ajuda da vizinhança consegue erguer a estrutura da casa, 

e logo que colocou o soalho e o telhado instalou-se nela.  

Antes de assoalhar, porém, assentei num recanto os alicerces para uma lareira e com 
esse intuito andei a carregar nos braços, colina acima, pedras que apanhava no lago e 
dariam para encher duas carretas. Depois de trabalhar com a enxada durante o Outono, 
construí a lareira, e antes de o lume se tornar necessário para o aquecimento, cozinhava 
ao ar livre no chão. (Thoreau, 2018, p. 61) 

O escritor construiu a cabana com base no que a natureza lhe oferecia. Como os 

pássaros, quando constroem os seus ninhos.  

Sabia o que queria e o que precisava. Conscientemente começou a construir de dentro 

para fora, colocando as suas ideias e necessidades em detrimento da forma, pois 

qualquer beleza adicional vem depois de se conseguir atingir as verdadeiras 

necessidades. Esta é a essência do mínimo como modo de habitar, em que “[...] é a 

vida de quem as habita que torna as casas, como as conchas, tão pitorescas, e não 

qualquer peculiaridade de superfície.” (Thoreau, 2018, p. 63) 

Pouco antes do Inverno tinha a casa pronta.  

Possuía “[...] uma casa bem revestida e rebocada, de três metros de largura por três e 

meio de comprimento, com dois e meio de altura, sótão, vestiário, ampla janela de cada 

lado, mais de um alçapão, porta numa extremidade e lareira de tijolos na outra.” 

(Thoreau, 2018, p. 65)  

Viveu cerca de dois anos na cabana. A experiência que o escritor quis defender passa 

por explicar e exemplificar que é possível viver de um modo simples e simultaneamente 

elegante. Após esses dois anos, decide que tem outro caminho para percorrer e assim 

abandona a sua vida nos bosques.   

No decorrer desses dois anos conseguiu mostrar que o Homem consegue viver de um 

modo autossuficiente e livre. Questiona-se sobre a vida moderna chegando à conclusão 

de que o Homem moderno é um prisioneiro da vida.  

Thoreau conseguiu cultivar os seus próprios alimentos, trabalhar ocasionalmente e 

sobretudo conseguiu contemplar o lugar onde morava e fazer aquilo que mais gostava; 

escrever. Afirmou ser um Homem livre por fazer aquilo que precisava de fazer. 
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Ilustração 39 – A Cabana integrada no Lugar. (Mondobelo, 2021). 

 

 
Ilustração 40 – O espaço mínimo vivido por Henry Thoreau. (Mondobelo, 2021). 

 



Dois Arquitetos Portugueses; 3 Propostas de Abrigo-Os limites (mínimos) do espaço de vivência 

Andreia Sofia Ribeiro                   90 

4.2 DO ABRIGO ÀS TINY HOUSES 

Cabanas, domus, castelos, villas, palazzos, são denominações históricas do espaço 
unifamiliar. São representativas da arquitetura mais elementar, mais próxima e utilizável 
pelo ser humano, considerada a sua real terceira pele, logo após a epiderme e a roupa 
que o protege do meio ambiente onde vive. Entretanto, haverá uma palavra que, 
independentemente das classes sociais, sintetizará toda a noção de habitação privada: 
a casa. (Carnielo Miguel, 2002) 

A casa quer seja uma cabana, uma tenda, um castelo ou um palácio é acima de tudo o 

lugar onde nos conseguimos refugiar, abrigar, e criar ligações. Necessita por isso de 

paredes como mecanismo de defesa. É ela que dá ao Homem o seu lugar na Terra; 

depois de construída é transformada no seu lar.  

No entanto, o conceito de lar vai mais além do que um refúgio entre quatro paredes. Lar 

deriva da palavra lareira, o sítio do fogo, o lugar do Homem enquanto ser primitivo. É o 

princípio e a essência de uma casa. Onde existe fogo, existe um lar. É a identidade que 

dá vida a uma casa e é simultaneamente o elemento inseparável da cabana. É o lugar 

que desperta os sentimentos individuais, e familiares; 

O lar é uma condição complexa que integra memórias, imagens, passado e presente, 
sendo um complexo de ritos pessoais e rotinas quotidianas que constitui o reflexo dos 
seus habitantes, aí incluídos seus sonhos, esperanças e dramas.  

Ao entendermos a casa como a terceira pele individual, o lar é a pele coletiva, a que 
integra, protege e une todos os integrantes do ramo familiar ao redor de um foco 
centralizado, o focus, o fogo ardente, símbolo espiritual da união e da integração. 
(Carnielo Miguel, 2002) 

Thoreau, por exemplo, tinha uma floresta inteira onde vivia, que considerava ser o seu 

lar. Abrigava-se sim em poucos metros quadrados, mas eram apenas esses 14m2 que 

ele precisava, porque passava a maior parte do tempo fora. Vivia com os habitantes da 

natureza, contemplava o infinito do lago, respirava o ar puro, e acima de tudo, não era 

um prisioneiro da vida moderna.  

Conclui que abrigo nunca é só um abrigo, existe neste modo de viver uma continuidade 

que transcende o que é construído do que é oferecido pela natureza. Quando 

desenhamos ou queremos construir uma casa, ainda nos dias de hoje, a casa tem que 

ser parte integrante no lugar. Le Corbusier afirmava que, “A natureza é a ordem e lei, 

unidade e diversidade sem fim, subtileza, harmonia e força.” (Schumacher, 2018, p. 9) 

e por isso mesmo era necessário fundir os dois elementos para que sejam um só.  



Dois Arquitetos Portugueses; 3 Propostas de Abrigo-Os limites (mínimos) do espaço de vivência 

Andreia Sofia Ribeiro                   91 

No entanto com as dificuldades financeiras, o boom populacional, o pós-guerra, o 

aparecimento dos novos materiais construtivos tais como as novas técnicas de 

construção que resultaram num modo de viver standard, como referimos no capítulo 

três. Revelaram-se ser um novo modo de viver da sociedade moderna.  

 
Ilustração 41 - Uma Tiny House. (Baraja, 2019).  
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O desejo de ter uma casa integrada num espaço verde tem vindo a aumentar. Existe 

atualmente uma procura de um espaço no qual seja possível ter a liberdade de viver 

idêntica ao do Homem primitivo. Embora as dificuldades financeiras e habitacionais não 

permitam um cidadão de classe média ter a sua própria casa com o “típico” jardim, o 

movimento das Tiny Houses tem vindo a ganhar força neste sentido. 

“O abrigo é uma questão primordial na Arquitetura. As formas de habitar e a relação 

com o espaço no qual vivemos é uma eterna discussão da disciplina que se propõe a 

trazer uma melhor qualidade de vida, mas também inovar nas questões onde morar.”  

(Delaqua, 2021) 

O movimento das Tiny Houses ou das casas pequenas surgiu inicialmente nos Estados 

Unidos em 2008. Foram o resultado da crise económica e habitacional na qual milhares 

de pessoas ficaram desalojadas. Estas habitações, segundo o artigo escrito por Yeska 

Coelho, eram construídas de modo responsável e sobretudo com recursos da natureza. 

A vantagem deste tipo de construção levou a que o Homem não precisasse de pagar 

impostos nem ser proprietário do terreno. (Coelho, 2021) 

A ideia das Tiny Houses segue a linha de pensamento das habitações do cidadão 

comum; que com a revolução industrial, criaram modelos standard de apartamentos 

com base na simplicidade e funcionalidade de uma casa. Basicamente o intuito foi 

transferir esse espaço mínimo para um lugar amplo, de modo a existir continuidade 

habitacional.  

“Uma grande distância medeia entre a casa e o campo. Seria óptimo, quem sabe, se 

pudéssemos passar um pouco mais dos dias e das noites sem nenhum obstáculo entre 

nós e os corpos celestes, [...]” (Thoreau, 2018, p. 43) 

Este movimento ganhou força, não só pelas vantagens económicas, mas também 

porque o conceito de família se alterou nos últimos anos. É notório que o número de 

filhos por família tem vindo a diminuir e como tal o espaço habitacional sofreu alterações, 

ou pelo menos assim se previa.  

“[...] ao mesmo tempo que a civilização vem melhorando as nossas casas, ela não tem 

aperfeiçoando na mesma medida que os homens vão habitá-las. Tem criado palácios, 

mas criar nobres e reis não tem sido fácil.” (Thoreau, 2018, p. 49) 
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A critica de Henry traduz-se precisamente na quantidade de espaço e recursos 

habitacionais desperdiçados, relacionados muitas vezes, com a falta de conforto nas 

habitações. Coloca em questão o tema do conforto habitacional e procura entender no 

modo de vida do Homem, enquanto ser primitivo, a simplicidade das coisas numa 

simbiótica natural. Abandonou a casa onde vivia e mudou-se para uma cabana de 14m2 

num bosque.  

Naturalmente que este modo de viver não se adapta a uma sociedade inteira. Viver 

apenas com base no que é essencial, é ter um estilo de vida próprio que se reflete no 

modo de estar com o Mundo.  

Como resultado desta nova maneira de estar, as habitações mínimas têm vindo a ter 

uma grande procura e como tal, muitas pessoas já aderiram a este estilo de vida mais 

simples. 

Nos Estados Unidos Da América, uma equipa de arquitetos desenhou um abrigo no 

meio de uma floresta. Uma cabana com apenas 15m2. 

Do mesmo modo que Thoreau construiu a sua cabana com materiais naturais, este 

abrigo é também construído em madeira. O que é facto é que todo este conceito que se 

baseia num estilo de vida simples, vem agregado ao conceito de sustentabilidade 

através de uma construção modular aliada também ao conceito de minimalismo.  

Uma das principais vantagens deste tipo de construção, é ser amiga do ambiente, ou 

seja, os materiais utilizados tais como os recursos de construção causam pouco impacto 

ambiental uma vez que, existe uma economia de recursos e respetiva produção, sendo 

os materiais maioritariamente naturais.  

No entanto, quem procura este tipo de vida, dá uma maior importância à vida exterior 

que à vida interior da habitação. Procura interligar os dois espaços num só, num ato de 

liberdade espacial. 

Pela sua natureza as casas reduzidas são quase forçadas a relacionar-se com o seu 
entorno. Mais do que apenas uma versão miniatura de uma residência comum, as casas 
reduzidas reduzem o espaço interior a um sofisticado abrigo e celebram o entrono 
natural. Projetadas com uma área mínima invasiva, as casas evitam prejudicar o 
ambiente onde se inserem: elas conectam-se com ele. Além disso, essas casas são 
estrategicamente implementadas para criar uma abordagem mais holística em relação 
ao projeto, com atenção particular aos detalhes que formaram conexões mais fortes com 
os espaços exteriores. (Macleod, 2015) 
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Ilustração 42 – A cabana enquanto parte integrante do Lugar. (Getaway, 2017). 

 

 
Ilustração 43 – Uma harmonia de cor, entre o natural e o construído. (Getaway, 2017). 
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Para nós arquitetos, o trabalho mais desafiante é entender realmente as necessidades 

habitacionais, para que o espaço interior seja harmónico.  

A realidade é que numa casa de por exemplo 15m2 o essencial tem que estar presente. 

A ideia é começar por desenhar tudo o que esteja relacionado com as necessidades 

básicas e sobretudo fisiológicas, como dormir, comer e higiene; e deixamos de parte 

tudo o que seja secundário, partindo do conceito do minimalismo.  

O desenvolvimento destas habitações privilegia o espaço vertical ao horizontal, isto 

porque ao conseguirmos um maior pé direito, permite-nos criar diversos ambientes e 

manipulá-los através da luz natural. 

A questão fundamental para uma boa disposição e harmonia espacial está sobretudo 

na organização do espaço interior e no modo como aproveitamos cada espaço. Por 

exemplo a cabana desenhada pela equipa de arquitetos dos EUA é composta 

[...] por uma série de níveis, cada um carregado com uma intenção programática, mas 
com um grau de não especificidade, permitindo que o uso seja definido pelo usuário.  

Uma superfície de assento é convertida numa área para dormir, que se torna uma área 
para comer e se transforma num espaço de circulação. A lógica externa da cabine é 
regida pelos limites do transporte veicular ao terreno, no qual o volume em balanço é 
empurrado além das limitações de um espaço de transporte veicular. (Godine, Moranis 
e Komarin, 2017)  

Para se conseguir um bom uso de espaço mínimo é necessário ter em conta a sua 

versatilidade e o seu dinamismo, uma vez que os espaços mais dinâmicos resultam de 

uma aparência espacial maior, ou seja, mais vertical como podemos verificar na 

Ilustração 47. 

É importante definir primeiramente os espaços, estabelecendo relações confortáveis e 

versáteis.  

Na cultura japonesa é possível compreender a diversidade do espaço. São através de 

painéis deslizantes que o espaço mais contido se transforma num espaço maior, 

conforme a sua necessidade. Nesta cultura, os japoneses dão pouca importância aos 

espaços privados, preferem espaços abertos no interior para se relacionarem mais com 

a família e sobretudo com o espaço exterior. (Hildner, 2011, p. 47) 

Assim sendo, o espaço é criado e modificado conforme as necessidades dos habitantes 

da casa através dos painéis “Shoji”.  
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São painéis deslizantes feitos com papel de arroz, mais fino e translúcido, que substituem 
as janelas, portas e paredes da casa. Estes têm uma armação em madeira e são 
preenchidos com papel translúcido que permite a entrada de uma luz difusa, suave. 
Enquanto a colocação do shoji cria uma vista emoldurada do jardim, esta também torna 
a visualização incompleta. Na filosofia Zen, a ideia de deixar as coisas incompletas é 
importante, cada um pode preencher as lacunas na sua mente, tornando o espaço mais 
pessoal. Graças ao shoji e a sua translucidez, o espaço é desenvolvido em camadas; a 
luz e a sombra constroem os diferentes espaços de acordo com a sua proximidade em 
relação ao exterior; (Mendes, 2020, p. 79) 

As divisórias acabam por ser móveis. A versatilidade está aliada à assimetria e à 

decoração por parte da arquitetura japonesa, sendo uma das principais características 

levada ao detalhe, para que a composição da casa seja harmónica e evitando a simetria 

estática. (Mendes, 2020, p. 81) como conseguimos perceber na Ilustração 44.  

Uma vez que existe uma amplitude espacial muito “ativa”, a casa de banho é muitas 

vezes desenhada separada da casa, como um anexo exterior. Nas casas mais 

compactas, ou seja, nas metrópoles, a casa de banho é desenhada geralmente na ponta 

da casa, na parte final. (Mendes, 2020, p. 75)  

Nesta cultura os espaços são transformados conforme as necessidades individuais, 

favorecendo à casa um espaço amplo que vai sendo transformado, mantendo sempre 

uma relação estreita entre a luz e o espaço exterior.  

Na nossa cultura não existe uma dinâmica espacial como na cultura japonesa, o espaço 

acaba por ser mais estático. No entanto quando se começaram a estudar os espaços 

das habitações mínimas, começou-se a dinamizar o espaço, foi necessário perceber 

quais os espaços mais privados e menos privados.  

O espaço mais privado é a casa de banho e simultaneamente o espaço mais usado 

pelos habitantes da casa, então para se economizar o tempo e o espaço desta função 

começou-se a criar e a separar os elementos que o compõem.  

Le Corbusier no projeto habitacional em Nantes cria precisamente um espaço privado 

mais pequeno onde coloca apenas a sanita e junta o chuveiro com o lavatório noutro 

compartimento maior, permitindo uma facilidade de uso. Ilustração 46.  

Não só nos espaços privados, como também nos outros espaços é possível criar um 

conjunto harmónico de dinamização espacial. É por isso que os abrigos das Tiny Houses 

são construídos com um pé direito maior.  
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Ilustração 44 – A versatilidade do espaço tradicional japonês. (Murata, 2009, p. 59). 

 
Ilustração 45 – Exemplo de um painel Shoji. (Murata, 2009, p. 86). 
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Ilustração 46 – Exemplo da privatização da instalação sanitária por Le Corbusier em Nantes. (Jorge, 2013). 

 
O que acontece neste tipo de habitação é conjugar os espaços privados de baixo de 

outros espaços menos privados, ainda assim não totalmente comuns como por exemplo 

a zona de dormir, que por estar numa zona superior consegue ter igual privacidade. 

Então, consegue-se colocar na parte inferior da zona de dormir um quarto de banho, 

como mostra a ilustração 49 ou então o espaço de cozinha, como podemos verificar na 

ilustração 47.  

A ideia permite adaptar os vários espaços ao uso que lhe está afeto, num espaço mínimo 

conjugando as alturas e medidas necessárias ao uso. Existe nesta prática de dinâmica 

de espaço uma relação bastante próxima com a cultura asiática e sobretudo japonesa, 

na qual ao usarem materiais leves permitem criar diferentes espaços e também 

diferentes dimensões.  

Esta versatilidade e interligação de espaços deve-se também às suas origens asiáticas, 
onde é tradição o conceitos dos espaços multifuncionais, onde as salas se alteram de 
tamanho através de portas deslizantes e onde é possível dotar de maior ou menos 
privacidade de certos espaços através de mecanismos semelhantes. (Oliveira, 2015, p. 
45,46) 

Contudo a verticalidade do abrigo é também importante na medida em que, não só 

permite o conjunto de dois espaços na mesma área, como também transmite leveza e 

simultaneamente uma maior amplitude, embora exista efetivamente a “falta” de espaço.  
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Ilustração 47 – Dinâmica espacial interior e exterior. (Meiring, 2013). 

Nas tiny houses a dinâmica da cultura asiática estende-se para o exterior, ou seja, em 

vez de criar planos deslizantes interiores, a própria tiny house abre-se para o exterior 

criando diferentes ambientes e uma amplitude espacial maior, conseguindo sobretudo 

usufruir do lugar onde está inserida. 

Ainda assim a possibilidade de criar vãos maiores e estrategicamente desenhados dá 

também ao morador essa sensação visual de amplitude espacial.  

As zonas comuns, são palco de um número maior de atividades e servem de ligação 

entre as zonas mais privadas. Por isso, “uma boa estratégia pode ser fundir os espaços 

de armazenamento com aqueles moveis que são imprescindíveis para habitar cada 

recinto, adaptando-os para cumprir as várias funções ao mesmo tempo.” (Franco, 2020) 

A solução passa por embutir armários no mobiliário e diversificar o espaço de refeição 

com o espaço de trabalho, como mostra a ilustração 48, na qual uma mesa corrida 

consegue ter diversidade funcional. Na mesma mesa são desenhadas gavetas para 

guardar alguns objetos de uso pessoal. Neste sentido, a mesa que é corrida consegue 

ser utilizada de três modos diferentes oferecendo ao espaço uma dinâmica funcional. 

Noutros casos, utiliza-se o espaço de baixo da cama para armários, no qual 

conseguimos guardar coisas pessoais. As poucas paredes e o pouco mobiliário utilizado 
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acabam por ser reversíveis no seu uso. Possibilitam por isso, o habitar dos espaços 

mínimos de vivência.  

 
Ilustração 48 – O espaço interior da cabana nos EUA. A dinâmica espacial das tiny houses. (Getaway, 2017). 

 

 
Ilustração 49 – A diversidade do espaço interior. Zona de dormir em cima do quarto de banho. (Getaway, 2017). 
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4.3. DO ABRIGO À CABANA – O MÍNIMO 

Le Corbusier defendia que esta problemática de habitar o mínimo não era apenas uma 
questão relacionada com a área e o preço de um edifício. O comportamento do seu 
utilizador também precisava de ser racional, o que implicava que se vivesse de outra 
maneira e que cada habitante tivesse o seu próprio quarto, por muito pequeno que fosse. 
E que segundo Walter Gropius a cozinha deveria ser “concebida de maneira a simplificar 
ao máximo o trabalho doméstico e que a mobília, enfim, não imite o mobiliário burgues, 
mas seja, ao contrário, concebida em função de uma manutenção simples, de condições 
de vida higiénicas e de um preço baixo.” (Oliveira, 2015, p. 40) 

Le Corbusier foi um dos arquitetos que estudou e trabalhou o conceito de espaço 

mínimo. Conhecido por ser o avô das pequenas casas, desenvolveu soluções com o 

objetivo de entender o verdadeiro significado do espaço mínimo necessário.  

Começou por estudar o tema e em 1924 desenvolve o seu primeiro projeto, do qual é 

conhecido por Une Petit Maison. Uma casa para apenas duas pessoas em forma 

retangular de 16x4 metros. Mais tarde, a convite de Mies desenvolveu o projeto das 

Double Houses. Um conjunto de habitações uni e multifamiliares no bairro de 

Weissenhof em Estugarda.  

No desenvolvimento desta obra descobre que uma habitação pode ter características 

multifuncionais. Experimenta novos materiais e estuda a arquitetura e o design, no qual 

acaba por relacionar o conceito de máquina de habitar ao projeto. A relação que o 

arquiteto estabeleceu permitiu conjugar espaços e mobiliário.  

“[...] através da criação da obra Double House onde cria dois espaços, que através do 

uso de divisórias deslizantes e de uma cama que recolhe para o interior do armário 

permite o seu uso diferenciado entre as funções distintas da noite e do dia.” (Oliveira, 

2015, p. 38)  

É através da procura de soluções entre a habitação mínima e o Homem que na década 

de 1940 começa a desenvolver um novo sistema baseando-se no Homem Vitruviano de 

Leonardo Da Vinci. O sistema Modulor é criado com base nas proporções de ouro que 

acabam por corresponder às medidas do corpo humano. Assim relaciona-se 

proporcionalmente o Homem e o edifício.   

Toda a reflexão e experiência do arquiteto franco-suíço parte da figura humana com o 

braço esquerdo levantado. Um Homem com cerca de 1,75m de altura serviu de base 

para os projetos do arquiteto Le Corbusier. Chegando a medidas exatas e proporcionais, 
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nas quais mais tarde adaptou e a altura média do Homem passou a ser de 1,83m de 

altura.  

 
Ilustração 50 – “Le Corbusier em Chandigarh – mapa da nova cidade e o modulor, relação sempre presente entre o homem e o seu 

espírito com a técnica e a arquitetura de Le Corbusier.” (Da Silva, 2014, p. 134). 

 

 
Ilustração 51 – “Leonardo da Vinci – a medida do homem no 
centro de tudo já é antiga.” (Da Silva, 2014, p. 134). 

 
Ilustração 52 – O Modulor – O Homem como medida harmónica 
do espaço. (Da Silva, 2014, p. 132). 
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O sistema Modulor procura expressar um caracter prático e funcional, como também 

estético, no qual tem por base a precisão e a geometria. “[...] é, portanto, imagem de 

beleza e ordem entre a proporção humana e edificada. Deste modo, o Modulor é um 

guia e uma confirmação da relação forte entre a geometria e a arquitetura.” (Da Silva, 

2014, p. 133) 

 
Ilustração 53 –A encosta de Cap Martin. (Ilustração nossa, 2019) 

 
Foi nesta fase de procura pela simplicidade e funcionalidade projetual que o arquiteto 

desenvolveu uma pequena cabana construída essencialmente em madeira, com o 
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intuito de retornar ao primitivismo atendendo às necessidades básicas do Homem.  Usa 

o sistema Modulor como ferramenta do projeto desenhando um espaço de habitar 

mínimo, no qual o descreve como,  

Eu tenho um castelo na Riviera que tem 3,66x3,66. É para a minha esposa, é estravante 
de conforto e bondade. Para o meu uso pessoal, neste domínio-castelo, tenho alguns 
metros de distância, em um canteiro de flores, minha pequena casa para mim. São 1,90 
por 4m, são tábuas de construção que montamos e é muito bom. (apud, Schumacher, 
2018, p. 69) 

No sul de França, em Cap Martin, o arquiteto franco-suíço encontrou um lugar junto a 

uma colina, um sítio de paz que estabelece uma verdadeira relação com a Natureza. 

Tendo transformado no espaço ideal para o arquiteto, relacionando-o com o seu projeto 

de Ronchamp, “[...] um lugar de cura e reconciliação, mas no caso era um ambiente de 

retenção numa escala individual.” (Schumacher, 2018, p. 70) 

O lugar assenta num contexto de relações, a paixão que o arquiteto tinha pelo Mar 

Mediterrâneo e a relação íntima com o casal, Jean Badovici e Eileen Gray16.  

Le Corbusier frequentava várias vezes a casa de Eileen Gray, tinha uma grande 

admiração pela casa e também pela artista. 

“Na ausência de Eileen, ele gostava de ficar na casa. No entanto, em 1938, decidiu se 

apropriar das paredes – brancas ou pintadas de forma, aparentemente, experimental 

em retângulos de cores sóbrias – da E. 1027.” (Schumacher, 2018, p. 52) 

Tentou comprar a casa ao casal, mas sem sucesso. No entanto a paixão que tinha pelo 

o lugar levou a que o arquiteto permanecesse nessa zona, assim decidindo desenvolver 

o seu Petit Cabanon.  

Um pequeno volume em madeira que é parte de um conjunto definido pelo alinhamento 

do restaurante Étoile de Mer, da casa E.1027 e posteriormente alinhado com as cinco 

células de habitações mínimas.  

 
16 Jean Badovici era um arquiteto romeno e o editor da revista L’Architeture Vivante casado com Eileen 
Gray, uma artista vanguardista. Ambos apaixonados pela arquitetura, construíram a famosa casa branca, 
a Casa E.1027. O nome é um código numérico que combina com as iniciais do casal. A casa moderna 
assenta em cinco conceitos da arquitetura de Le Corbusier – Pilares em concreto, sala de planta livre, um 
jardim no terraço, janelas horizontais e fachada livre. (Mora D, 2016) 
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A entrada para o Cabanon é feita pelo lado do mar, o sítio mais nobre e simultaneamente 

com a melhor vista para o infinito do mar. Virado também para a casa de Eileen Gray 

da parte da frente e nas traseiras junto a uma colina, desenhou a parte de descanso. 

O seu Petit Cabanon situa-se no cimo de uma encosta rochosa e árida. Um terreno, “[...] 

estreito, delimitado na parte traseira por uma inclinação íngreme em aclive e na parte 

frontal outra inclinação íngreme em declive.” (Schumacher, 2018, p. 74) como podemos 

verificar na ilustração 53. 

Uma vez integrado na paisagem, “este local, [...] dava ao arquiteto uma ‘sensação de 

completa harmonia’, pode oferecer uma visão telescopia da obra e do universo pessoal 

de Le Corbusier.” (Schumacher, 2018, p. 71).   

O refúgio do arquiteto desenvolve-se a partir de um eixo no qual procurou através do 

sistema Modulor, a exatidão e a padronização com intenção de criar padrões de 

construção e sobretudo do mobiliário. Criou um espaço para descansar, trabalhar e 

estar, composto por medidas exatas e mínimas para as atividades pretendidas.  

Nossas necessidades são necessidades humanas. Todos nós possuímos os mesmos 
membros, em número, formas e dimensões; se, em relação a este último ponto existem 
diferenças, é fácil encontrar uma medida média. 

Funções padronizadas, 

Necessidades padronizadas, 

Objetos padronizado, 

Dimensões padronizadas.  (Schumacher, 2018, p. 83) 

E assim surge a “aventura do mobiliário” que diz respeito ao modo como desenhou o 

seu Cabanon; incorporando os móveis retangulares com nomes e medidas exatas. Todo 

o mobiliário, como as camas, os armários e as estantes são apoiados nas quatro 

paredes que constroem o Cabanon unificando, por isso, o projeto de arquitetura.  

A necessidade de incorporar o mobiliário no projeto, demostra uma preocupação pela 

vivência do espaço interior, no qual as diferentes alturas e larguras resultam do sistema  
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Ilustração 54 - O Espaço interior definido pelo desenho do mobiliário e o revestimento uniforme da madeira. (Gonçalves, 2013, p. 36). 

 
 

 
Ilustração 55 - Planta do Petit Cabanon. (Schumacher, 2018, p. 100). 
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Modulor. Todas as posições foram estudadas de diferentes modos; sentado, encostado 

e em movimento, com o intuito de perceber se o sistema criado por ele se adequava à 

vida e à realidade.  

O projeto procura estudar a funcionalidade habitacional através das proporções da 

cabana com o mobiliário. O arquiteto estuda, por exemplo, a “[...] proporção entre a 

mesa de cabeceira e a cama; espacialidade, quando a estrutura espacial interna com 

elementos dispostos conforme as áreas de uso; e a totalidade do objeto, que é 

representada pela perspetiva do espaço interno.” (Schumacher, 2018, p. 91)  

A planta parte de um quadrado de 3,66x3,66m, e é no interior que usa o sistema Modulor 

para definir os espaços e respetivas áreas, revelando os elementos desenhados do 

mobiliário como essenciais à organização do espaço. A disposição interior baseia-se 

essencialmente no mobiliário desenhado, no qual são incorporados os elementos da 

cabana, utilizando-o também como separações dos diferentes espaços, no qual têm a 

facilidade de se transformarem em apoios ou suportes.  

A cabana acaba por ter uma diversidade espacial devido às medidas e proporções do 

mobiliário. Assim é possível entender os limites, os volumes e os diferentes espaços. É 

uma tradução direta ao programa, sendo ele por isso mesmo a base do desenvolvimento 

do espaço mínimo habitável.  

A cabana apresenta um revestimento exterior em madeira com textura, transmitindo a 

ideia da cabana do Homem primitivo. No interior, embora também seja revestida em 

madeira, é uma madeira lisa, sem texturas. Do mesmo modo que o mobiliário que é todo 

desenhado em madeira de carvalho liso. Os diferentes ambientes acabam por se 

misturar, complementando-se e unificando todo o ambiente exterior com o interior.  

“O arquiteto apropria-se das vistas, da paisagem, dos rochedos, das árvores - 

principalmente da alfarrobeira que sombreia o Cabanon; rompe com a linguagem 

interior-exterior: a rígida distribuição de funções internas com a livre ocupação externa, 

[...] (Schumacher, 2018, p. 77) 

As janelas e as portas são também em madeira, mas mais importante que a forma da 

caixa moral são as aberturas, na qual Le Corbusier representa com linhas mais fortes, 

intensificando a importância das mesmas.  
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As janelas deslizam sobre as paredes da fachada. Duas janelas quadradas são 

dispostas no lado sul e leste da cabana, abrindo-se para o exterior de um modo subtil 

para uma apreciação da paisagem. No lado norte são também desenhadas duas 

janelas, uma horizontal e outra vertical, de modo a fornecer ventilação ao Cabanon.  

Assim,  

[...] ao analisar o Cabanon percebe-se que o arquiteto dos grandes projetos buscava um 
local. Onde pudesse ser apenas um homem primitivo, que busca suprir as suas 
necessidades mais elementares, sem luxo, sem excesso, apenas com o essencial. O 
programa de necessidade da sua cabana demonstra isso: deveria ter um local para estar, 
trabalhar e descansar. E tudo deveria se adequar as dimensões mínimas. Para Le 
Corbusier era uma casa com a ideia do paraíso imponente na qual a casa está envolvida 
e é trazida para dentro através de um jogo de contemplação por meio de aberturas 
mínimas que se abrem para pontos visuais estratégicos, bem como a apropriação da 
totalidade da área que circunda o Cabanon. (Schumacher, 2018, p. 77) 

 

 
Ilustração 56 -Le Corbusier no seu Petit Cabanon. A vida interior e exterior vivida pelo arquiteto. (Schumacher, 2018, p. 80). 
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Ilustração 57 – Le Petit Cabanon. (Ilustração nossa, 2019). 
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Os projetos e sobretudo o modo como olhamos para a solução está relacionada com 

uma evidência à priori que o próprio projeto adquire.  

Manuel Aires Mateus numa entrevista refere que, os projetos são corpos difusos à 

partida e que vão ganhando consistência na pergunta, que é trabalhada através de um 

diálogo com o processo e por fim compreendida. (Fundação Calouste Gulbenkian, 2016) 

Esta ideia resulta da evidência entre a simbiose do projeto e do Lugar.  

Através de um diálogo com o tempo, Manuel e Francisco Aires Mateus projetam um 

pequeno refúgio na Comporta.  

As Cabanas no Rio nascem de uma pré-existência marcada pelo tempo e são 

transformadas num abrigo que tem como ponto de partida a mesma marca temporal. 

“Imaginamos que esta identidade pode permanecer para lá da resistência física da 

construção.” (Aimmp Portugal, 2015) 

Dois espaços que anteriormente serviram para guardar equipamentos de pesca dos 

locais, foram substituídos e transformados num abrigo, uma nova casa. Uma pequena 

casa.  

 
Ilustração 58 – As cabanas no rio, pela dupla Aires Mateus. (Garrido, 2021). 
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“O ancoradouro é medieval e construído em madeira. A sua identidade mantém-se para 

além da resistência material da sua construção. Uma identidade que permite alterar, 

substituir mantendo todos os valores em presença.” (Aires Mateus, 2013) 

A dupla de arquitetos decide manter a identidade do lugar e parte da ideia de recuperar 

as madeiras do antigo abrigo no sentido de preservar esse “tempo”, com o intuito de dar 

continuidade a uma permanência que de certo modo é efémera.  

A seleção das madeiras foi feita precisamente desse modo; o de preservar o lugar e o 

tempo. Assim, as madeiras que estavam em maior contacto com o sol e por isso mais 

envelhecidas, foram montadas no interior das cabanas, com o propósito de 

envelhecerem mais lentamente, as que estavam mais novas foram usadas no exterior.  

Era precisamente do interesse da dupla de arquitetos atingir a imagem de um tempo, e 

optaram por não usar madeiras completamente novas, acabando por conferir ao 

projecto uma unidade visual, no qual os dois volumes são revestidos com a mesma 

madeira, quer no interior quer no exterior.  

O programa da pequena habitação é desenhado de um modo simples. Dois espaços 

que se separam fisicamente, fazendo a distinção do espaço mais privado do menos 

privado. 

 
Ilustração 59 – As cabanas como marcas de um tempo, integradas na paisagem. (Garrido, 2021). 
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Ilustração 60 – Planta de implantação do conjunto habitacional das Cabana do Rio. (Garrido, 2021). 
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Assim, no primeiro volume que corresponde à cabana mais pequena fica a sala de estar 

com uma pequena cozinha incorporada num móvel, como conseguimos analisar na 

ilustração 61 e 62. Este móvel, pode servir de apoio e ao mesmo tempo pode abrir-se e 

conseguir ser uma cozinha funcional. Esta ideia nasce da possibilidade de criar um 

espaço funcional diverso, criado pelo movimento das tiny houses, aproveitando o 

espaço de diversos modos.  

No segundo volume, que é ligeiramente maior, está desenhado o quarto de dormir com 

uma casa de banho e um duche.  Manuel Aires Mateus quando descreve este segundo 

volume separa a zona de duche da casa de banho, como se os dois espaços fossem 

distintos um do outro. O que acontece e como é demonstrado nas ilustrações 60 e 61, 

é uma separação do espaço onde se toma duche e do espaço onde está colocada a 

retrete.  

O espaço mais reservado é fechado ficando num dos cantos e o restante espaço é 

aberto. A dupla de arquitetos desenha um grande vão a meio da cabana que se abre 

sobre o lado rio. Nesse vão existe um espaço que distribui os diferentes espaços do 

volume, no qual releva uma diversidade de uso, transmitindo simultaneamente uma 

maior luz natural até à zona de dormir, tal como uma vista para a paisagem.  

O duche, que acaba por ganhar uma diversidade de uso é protagonista deste volume, 

tendo-se possibilidade de conseguir tomar um banho fechado ou rodeado com a enorme 

paisagem frente ao rio. A procura de um tempo, transforma a vivencia do lugar e vai ao 

encontro do Homem como ser primitivo quando era possível atingir uma maior relação 

entre o Homem e a Natureza, sem quaisquer barreiras.  

É nesta vertente que as pequenas casas ganham vantagem às tipologias das casas 

modernas, como também aos modelos standard desenvolvidos pelo movimento 

moderno.  

A questão do espaço mínimo sempre serviu de estímulo à criatividade na arquitetura. 
Esse interesse pela optimação do espaço é alimentado pelo desafio de conseguir com o 
mínimo possível, que este se adeque às necessidades dos seus habitantes e aos 
potenciais usos que estes lhe poderão atribuir, de modo que estes espaços embora 
mínimos (ou precisamente por o serem) sejam interessantes e agradáveis, numa procura 
que tem por base uma visão poética do essencial. (Gonçalves, 2013, p. 15) 
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Ilustração 61 – A cabana como marca e identidade de um tempo. (Garrido, 2021). 

 
Ilustração 62 – A cozinha como marca de uma diversidade de uso espacial. (Garrido, 2021).   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Deste trabalho de investigação resulta de uma leitura critica sobre vários modos de 

habitar em espaços mínimos. Procurámos estudar o processo projetual de Casas e 

Abrigos cuja premissa programática se centra no espaço mínimo de vivência, quer 

individual quer social.  

Este estudo revela-se em tempos de Covid, tempos que condicionaram e continuam a 

condicionar as relações humanas ao nível do espaço publico e do espaço privado. Foi 

por isso, e é por isso, importante estudar os limites dimensionais e simultaneamente a 

qualidade de cada espaço e ainda as relações entre ambos, no sentido de possibilitar 

vivências com novos prossupostos de estadia no tempo.   

Derivado à situação atual de pandemia foi-nos obrigado a passar grande parte do tempo 

em casa. Desligamos a nossa rotina casa-trabalho e começamos a transformar os 

nossos lares, que anteriormente eram ilustres desconhecidos, no nosso dia a dia. 

Confrontamo-nos com algumas questões que anteriormente não questionávamos, 

sobretudo a necessidade do contacto com espaço exterior.  

Então questiono, até que ponto não seria importante voltarmos ao “imaginário” da época 

do Homem enquanto ser primitivo?  

A procura das necessidades base do dia a dia está estreitamente relacionada com o 

espaço interior e com o espaço exterior. Evocamos o Homem enquanto ser primitivo, 

revelando a sua capacidade para se abrigar e simultaneamente se relacionar com o 

exterior.  

Tentamos entender alguns aspetos base que confrontam esta simbiose entre o interior 

e o exterior e estudamos sobretudo os Abrigos que se interligam culturalmente e 

territorialmente.  

Num primeiro momento tentámos compreender o valor conceptual do Abrigo, da 

Identidade e do Imaginário. Compreendemos que complementamos as nossas ações 

com o que já conhecemos, uma vez que vivemos e nos relacionamos num contexto 

cultural. Alguns exemplos são os projetos de Aires Mateus, Álvaro Siza Vieira, Fernando 

Távora, Le Corbusier e Mies Van Der Rohe que trabalharam com pedaços de memória 

que resultaram das diferentes experiências vivenciadas por eles, tal como da sua cultura 

que acaba por conferir identidade às obras de Arquitetura.  
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Num segundo momento relacionamos conceitos como o de espaço mínimo, estrutura 

habitacional e a vivência como consequências à priori de um programa.  

Tentamos compreender o ritmo dos movimentos arquitetónicos e sociais que foram 

surgindo como tentativas de equacionar soluções da época. Estes movimentos que por 

sua vez ligados a um somatório de ideias, resultaram de uma perda de foco do que é 

essencial numa habitação.  

Estudamos várias obras com o intuito de perceber de que modo o vínculo cultural 

informa os limites espaciais de uma casa e se esse vínculo também será vinculado 

territorialmente. Escritores como Martin Heiddegger ou Henry David Thoreau 

manifestam o seu entendimento através de um vínculo entre o programa enquanto 

espaço interior e o território enquanto espaço exterior. A construção das suas cabanas 

assenta no conceito de mínimo habitacional, que procuravam uma ligação íntima com a 

Natureza.  

Esta ligação é conseguida pelo o modo como o projeto é integrado no território, mas 

sobretudo no modo como os dois escritores as viveram, ligando-as, apoiando-as e 

transformando a Natureza, complementando-a. 

Num terceiro momento, sentimos a necessidade de investigar a possibilidade de 

correspondência sistemática desde o espaço “caverna” até à proposta do espaço 

“abrigo”, num Lugar e num Tempo específico para um utilizador culturalmente vinculado.  

Retornámos à época do Homem primitivo percebendo o modo como vivia 

individualmente e socialmente. Estudámos as primeiras propostas de abrigo consoante 

as suas necessidades e relacionámos com propostas de abrigo da contemporaneidade.  

Entendemos a cabana de Le Corbusier como mote para uma arquitetura mínima, que 

anula tudo aquilo que não é necessário para as necessidades base do Homem. 

Terminamos com as Cabanas no Rio da dupla Aires Mateus que com o mesmo cuidado, 

relacionando a evidência das necessidades com uma identidade marcada pelo tempo, 

criando um vínculo cultural e territorial.  

Pelas palavras do arquiteto Alberto Campo Baeza, sobre uma arquitetura que é mínima: 

A Arquitetura ESSENCIAL (não essencialista)  

Não é um MINIMALISMO. 
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NÃO é ESSENCIALISMO. 

NÃO é um ISMO. 

NÃO é PRISMO 

NÃO é MINIMALISMO 

É ESSENCIALIDADE  

É Precisão 

É algo mais que uma mera questão de forma.  

É IDEIA CONSTRUÍDA. 

É POETICA. 

É MAIS COM MENOS. 

ARQUITECTURA ESSENCIAL 

NÃO é fria nem cruel. 

NÃO é perfeccionista nem intocável. 

NÃO é opressora nem esmagadora. 

NÃO é só pra ser fotografada. 

É LIMPA e SIMPLES 

É NATURAL e ABERTA  

É LIVRE e LIBERTADORA 

É PARA VIVER 

Gostaria que a minha ARQUITECTURA fosse  

Tão PRECISA como a de Bernini 

Tão Luminosa. 

Tão NATURAL como a de Barragán, 

Para os homens. 

Tão DESHABILLÉ como a de Le Corbusier, 

Tão forte e tão poderosa. 

NÃO para alcáçar fama 
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Mas apenas para fazer os homens felizes 

NÃO para ser fotografada 

Mas para ser vivida. 

NÃO apenas para o nosso tempo 

Mas para sempre. 

(Campo Baeza, 2013, p. 39,40) 
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