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RESUMO 
 
 
 
 
A presente dissertação aborda a habitação unifamiliar durante o século XX, tendo como 

referência os arquitetos nórdicos e portugueses, e procura estabelecer uma condição para uma 

arquitetura habitacional de qualidade.  

Numa primeira fase, considera-se como base teórica a definição mais antiga de qualidade 

arquitetónica, a de Vitrúvio, que defendeu, que uma obra tem qualidade quando é, ao mesmo 

tempo, sólida (Firmitas), útil (Utilitas) e bela (Venustas). Nesta investigação, procura-se perceber 

de que modo, estes princípios evoluíram ao longo do tempo e as suas contribuições para o tema 

da qualidade arquitetónica em geral. 

Em segundo lugar, estuda-se em detalhe a habitação unifamiliar durante o século XX, em três 

tempos distintos. Investiga-se sobre a importância da habitação unifamiliar durante o Paradigma 

do Moderno, um período de grandes ensaios e inovações urbanas e arquitetónicas. Estuda-se 

posteriormente, a Reação ao Moderno, a partir da qual o conceito de qualidade arquitetónica 

ganhou um novo significado e surgiu um novo modo de abordar a arquitetura doméstica. Por fim, 

investiga-se a Reflexão Crítica ao Moderno, na qual os arquitetos exploraram novas 

possibilidades formais, construtivas e estéticas e, mais independentes de estilos e movimentos, 

passaram a traçar o seu próprio caminho. Estudam-se os casos dos países nórdicos e de 

Portugal pela sua grande preocupação com a qualidade dos ambientes que afetam a vida dos 

utilizadores.  

O último momento da presente dissertação é dedicado aos casos de estudo, analisados a partir 

de quatro características que se consideraram fundamentais para a condição de qualidade 

arquitetónica de uma casa – Materialidade e Pormenores, Luz e Sombra, Vernaculidade e 

Espacialidade. 

Por fim, conclui-se que a condição para uma arquitetura habitacional de qualidade é a 

capacidade de proporcionar experiências estimulantes, comoventes e emocionantes. Para isso, 

é fundamental o trabalho dos materiais e dos seus pormenores, a manipulação da luz e da 

sombra, a adequação do projeto à sua envolvente e a organização, disposição e composição do 

espaço. 

 

 

 

Palavras-chave: Habitação Unifamiliar, Qualidade Arquitetónica, Século XX, Arquitetura Nórdica, 

Arquitetura Portuguesa 
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ABSTRACT 
 

 

The current dissertation studies the theme of the single-family house during the twentieth century, 

with reference to the Nordic and Portuguese architects, and establishes a condition for the 

housing quality. 

Initially, this thesis considers as a theoretical basis the oldest definition of architectural quality, 

the one of Vitruvius, who argued that a work has quality when it is at the same time solid (Firmitas), 

useful (Utilitas) and beautiful (Venustas). This research seeks to understand how these principles 

have evolved over time and their contributions to the theme of architectural quality in general. 

Secondly, the dissertation studies in detail the single-family housing in the twentieth century, at 

three different times. It is investigated the importance of the family house during the Modern 

Paradigm, a period of great trials and urban and architectural innovations. It is studied later the 

Reaction to Modern, from which the concept of architectural quality has gained a new meaning 

and emerged a new way of approaching the domestic architecture. Finally, it is explored the 

Critical Reflection of the Modern, in which architects have worked on new formal, constructive 

and aesthetic possibilities and more independent of styles and movements, they began to chart 

their own path. It is studied the case of the Nordic countries and Portugal for their great concern 

about the quality of the atmospheres that affect the lives of users. 

The last chapter of this dissertation is devoted to case studies, analyzed from four characteristics 

that are considered fundamental to the condition for housing quality – Materiality and Details, 

Light and Shadow, Vernacular and Spatiality. 

This thesis concludes that the condition for the quality of single-family housing is the ability to 

provide stimulating, moving and exciting experiences. For this, the work of the materials and its 

details, the manipulation of light and shadow, the appropriateness of its environment and the 

organization, layout and composition of space are essential. 

 

 

 

 

 

Keywords: Single-family Housing, Architectural Quality, Twentieth Century, Nordic Architecture, 

Portuguese Architecture  
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0.1. Motivação e Justificação 
 

“O ninho – compreendemos imediatamente – é precário e, no entanto, 

desencadeia em nós um devaneio de segurança. (…). Assim, contemplando o 

ninho, estamos na origem de uma confiança no mundo, recebemos um aceno 

de confiança, um apelo à confiança cósmica. O pássaro construiria o seu ninho 

se não tivesse o seu instinto de confiança no mundo? Se escutarmos esse apelo, 

se fizermos desse abrigo precário que é o ninho (…) um refúgio absoluto, 

voltaremos às fontes da casa onírica. A nossa casa (…) é um ninho no mundo. 

Nela viveremos com uma confiança nativa se de facto participarmos, nos nossos 

sonhos, da segurança da primeira morada.” (Bachelard, 2008: 115). 

 

Um dos temas da arquitetura que sempre me interessou foi a habitação, 

principalmente por ser a célula básica da vida, um lugar que deve ser acolhedor, 

confortável, seguro e protetor da nossa intimidade. 

O tema da habitação tem uma grande importância para os arquitetos nórdicos 

cujo estudo aprofundei quando frequentei, durante o programa Erasmus na 

ETSAB, a disciplina intitulada Maestros Nórdicos lecionada pelo arquiteto Jaime 

Ferrer Forès. Estes arquitetos atribuem uma grande importância às 

necessidades e conforto dos seus utilizadores e a forma singular como trabalham 

o lugar, a luz e os materiais e a simplicidade geométrica sempre presente nas 

suas obras fizeram-me pensar na condição para uma arquitetura de qualidade. 

Para além disso, a envolvente, os materiais tradicionais e a vernaculidade são 

também temas recorrentes nas obras dos arquitetos nórdicos e as técnicas e os 

processos construtivos e a tectónica dos materiais utilizados contribuem para a 

harmonia dos seus projetos. 

O período que decorreu entre a Exposição de Estocolmo de 1930 até finais do 

século XX foi particularmente rico no projeto de edifícios de elevada qualidade 

arquitetónica nos países nórdicos. Um dos objetivos da minha tese é dar a 

conhecer estas obras, refletir sobre elas e perceber como podem tornar-se um 

exemplo para o exercício de projetos futuros. A referência maior nesta área da 

arquitetura é Alvar Aalto. A sua exploração e refinamento de temas universais 

da arquitetura são um enorme recurso para os arquitetos que lhe seguiram. 

Muitos dos arquitetos nórdicos, como Aalto, Pietilä e Asplund, foram estudados 

por arquitetos portugueses, como Fernando Távora, Álvaro Siza Vieira ou Raul 

Hestnes Ferreira. Este facto suscita em mim um grande interesse em analisar 

estes arquitetos, procurando perceber como é que os nórdicos influenciaram os 

portugueses. 
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0.2. Objetivo 

 

O objetivo principal desta dissertação é estudar como é que o tema da habitação 

unifamiliar é entendido pelos arquitetos nórdicos e portugueses no século XX, 

para se poder estabelecer a condição para uma arquitetura habitacional de 

qualidade. 

Esta dissertação tem ainda como objetivo analisar a evolução do tema da 

qualidade arquitetónica nas suas vertentes vitruvianas, e a tomada de 

consciência por parte dos arquitetos dessa importância para o estabelecimento 

das suas premissas projetuais. Pretende-se igualmente com esta tese expor 

como é que os arquitetos nórdicos e os arquitetos portugueses tratam o tema da 

habitação unifamiliar e a influência dos primeiros no modo de conceber e 

construir dos últimos. Por fim, esta investigação tem como objetivo identificar as 

quatro características fundamentais para o estabelecimento da condição para 

uma arquitetura habitacional de qualidade e analisar cada uma delas segundo 

um caso de estudo. 

 

 

0.3. Questão de Investigação 

 

Como referido anteriormente, esta dissertação procura estabelecer a condição 

para uma arquitetura habitacional de qualidade, tendo como principal referência 

os arquitetos nórdicos e portugueses. 

Assim, abordam-se as principais contribuições teóricas sobre a qualidade da 

arquitetura ao longo da história. Analisa-se ainda a questão da habitação em três 

momentos do século XX, o Paradigma do Moderno, a Reação ao Moderno e a 

Reflexão Crítica ao Moderno e em cada um deles estudam-se alguns arquitetos 

nórdicos e portugueses mais relevantes. Apresenta-se com detalhe o percurso 

e a obra de alguns destes arquitetos e investiga-se que influência é que os 

arquitetos nórdicos tiveram na arquitetura habitacional portuguesa. Por fim, 

estudam-se quatro casas unifamiliares nórdicas e portuguesas, através das 

características fundamentais do seu projeto que contribuem para uma 

arquitetura de qualidade.   
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0.4. Revisão Bibliográfica 
 

 

Para a elaboração da presente dissertação foram determinantes as obras de 

alguns autores que se debruçaram também sobre o tema da qualidade 

arquitetónica, da habitação ao longo do século XX e da arquitetura nórdica e 

portuguesa. 

 

Space, Time and Architecture: The Growth of a New Tradition do teórico e 

historiador Sigfried Giedion (1888-1968) contextualiza e desenvolve o tema da 

arquitetura moderna. Antes de se focar no século XX, Giedion começa por 

abordar as heranças arquitetónicas do Renascimento, as inovações da 

Revolução Industrial, a Arte Nova na Europa e os desenvolvimentos americanos 

dos séculos XVIII e XIX. Como introdução ao movimento moderno, analisa as 

vanguardas artísticas do início do século XX e a obra de Walter Gropius. 

Seguidamente aborda os arquitetos que mais se destacaram neste tempo (Le 

Corbusier, Mies van der Rohe, Alvar Aalto e Jorn Utzon), estudando o seu 

percurso, as suas abordagens arquitetónicas e alguns dos seus principais 

edifícios. Os últimos capítulos deste livro são dedicados ao urbanismo do século 

XIX e XX. Para esta dissertação, os capítulos dedicados a Frank Loyd Wright, 

Alvar Aalto e Jorn Utzon tiveram especial importância.   

 

O livro Modern Architecture: A Critical History, do arquiteto e teórico da 

arquitetura Kenneth Frampton (1930-), teve uma grande importância para a 

elaboração desta tese por se debruçar sobre toda a história do movimento 

moderno, mas, principalmente, por se focar no tema do Regionalismo Crítico. 

Este tema é também apresentado no seu artigo “Em Direção a um Regionalismo 

Crítico: Seis Pontos para uma Arquitetura de Resistência”. O Regionalismo 

Crítico é uma corrente que aparece depois da Segunda Guerra Mundial como 

resposta ao movimento moderno. Segundo Frampton, esta corrente foge de um 

estilo global e procura variações do local onde se situa, não esquecendo os 

progressos do movimento moderno. A arquitetura do Regionalismo Crítico 

adapta-se à sua envolvente (clima, topografia, cultura), relaciona-se com a 

arquitetura popular e combina os novos materiais com os materiais tradicionais. 

O teórico da arquitetura insere os arquitetos nórdicos, como Alvar Aalto e Jorn 

Utzon, e ainda os portugueses, como Álvaro Siza Vieira, nesta corrente. Nos 
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seus escritos sobre este tema, Frampton apoia-se nas obras de Paul Ricoeur, 

que defendia a relação entre a modernidade e a tradição. 

 

Para uma análise do tema da qualidade da arquitetura a partir de uma visão mais 

sensorial, destaca-se o livro The Eyes of the Skin, do arquiteto e teórico finlandês 

Juhani Pallasmaa (1936-), que analisa em duas partes o papel do corpo-humano 

e dos seus sentidos para a experiência da arquitetura. A primeira parte do livro 

corresponde a uma reflexão em torno do sentido da visão e em como este se 

tem tornado ao longo do tempo o sentido mais importante para a vida da 

sociedade, desde a Antiguidade Grega. Quanto à influência deste na arquitetura, 

verifica-se que os edifícios se tornaram produtos da imagem (Pallasmaa, 2005). 

Por outro lado, na segunda parte do livro, o autor reflete sobre a relação entre 

os vários sentidos do ser-humano e a arquitetura e proclama uma arquitetura 

sensorial. Para Pallasmaa, a experiência do espaço arquitetónico faz-se através 

de todos os sentidos, no entanto, a visão e o tato são fundamentais para esta 

experiência e apesar de muitas vezes a visão ser considerada o sentido mais 

importante, esta só revela aquilo que o tato já sabe. Também a audição é 

importante para a experiência espacial, visto que faz com que se criem 

afinidades com os espaços, como o som do órgão numa catedral. Por outro lado, 

o olfato consegue transportar as pessoas para locais já esquecidos pela memória 

visual e até mesmo o paladar é estimulado pelas experiências espaciais do 

homem já que, algumas cores e detalhes geram sensações orais. Como 

conclusão, o autor reforça a ideia de que a casa não é estruturada pelos 

elementos visuais, mas pelas atividades que nela se realizam. Assim, a 

arquitetura deve desencadear, direcionar e organizar comportamentos e 

movimentos e adaptar o espaço construído ao corpo-humano.  

 

Também o arquiteto português, Fernando Távora (1923-2005) aborda, no seu 

livro Da Organização do Espaço, o tema da qualidade arquitetónica dos espaços, 

substituindo o termo qualidade arquitetónica por harmonia do espaço 

organizado. Segundo Távora, “o espaço ocupado pelo homem (...) tem como fim, 

a criação da harmonia do espaço, considerando que harmonia é a palavra que 

traduz exatamente equilíbrio, jogo exato de consciência e de sensibilidade, 

integração hierarquizada e correta de fatores.” (Távora, 1982: 26). Távora 

considera que, apesar de nem sempre o homem tender para a harmonia, 

constata-se um desejo frequente por esta. Para o autor, uma das maneiras de 

conseguir um espaço harmonioso é com a colaboração de todas as profissões e 

atividades necessárias para a elaboração desse espaço, como arquitetos, 
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engenheiros, carpinteiros, jardineiros. Sendo o espaço, na opinião do arquiteto, 

um dos maiores dons da natureza, o homem tem o dever de o organizar com 

harmonia e de não permitir que este sofra delapidação1. Távora dedica também 

algumas páginas deste livro concretamente ao tema da habitação. Para o autor, 

a casa deve proporcionar segurança e conforto a quem nela habita, isto é, as 

pessoas devem encontrar nela o “seu espaço”, criado à sua escala. No entanto, 

afirma que nem sempre isto acontece e que na maior parte das habitações 

apenas se põem problemas quantitativos: o número de pessoas que vão viver 

naquela casa e a renda que estas podem pagar. Neste livro, Távora dá ainda 

como exemplo de uma arquitetura organizada, coesa, equilibrada e com grande 

preocupação com os seus utilizadores, o caso dos países nórdicos. O autor 

acrescenta ainda que Alvar Aalto, o melhor representante da arquitetura nórdica, 

é muito atual e completo, já que na sua obra consegue conjugar opostos, como 

a indústria com o artesanato, o ser individual com o ser social e a complexidade 

com a simplicidade. Por fim, Távora aborda o papel do arquiteto. Para o autor, o 

arquiteto deve ser aquele que cria as formas que servem a sociedade e as 

pessoas da melhor maneira e que é capaz de lhes proporcionar felicidade. 

 

No livro Saber Ver a Aquitectura, Bruno Zevi (1918-2000) reflete sobre a 

essência do espaço interior e a sua evolução ao longo do tempo. Num primeiro 

momento, o autor aborda o tema da falta de interesse que as pessoas têm pela 

arquitetura em comparação com as outras artes, como a pintura e a escultura. 

Seguidamente, Bruno Zevi refere a grande importância que o espaço interior dos 

edifícios tem para a arquitetura, já que este é o lugar onde decorre a vida de 

todas as pessoas. Para o autor, a arquitetura só é bela se tiver um espaço interior 

que cativa e enaltece. Zevi reflete ainda sobre as maneiras de representar a 

arquitetura, concluindo que são todas muito incompletas e que só se pode ver 

inteiramente um edifício se se experimentar o interior, percorrer os espaços e 

sentir o lugar. O autor debruça-se ainda por todas as “idades do espaço”, 

analisando as conceções espaciais desde a Antiguidade Grega ao movimento 

moderno e referindo o que se pode aprender com elas, como “a escala humana 

dos gregos”, “a métrica românica” ou “a planta livre e o espaço orgânico da idade 

moderna”. Sobre este último tempo, Bruno Zevi enaltece a preocupação com o 

homem, a sua escala e as suas vivências.  

                                                      
1 Segundo Fernando Távora, este é um “processo de criação de formas desprovidas de 

eficiência e de beleza, de utilidade e de sentido, de formas sem raízes, verdadeiros 
nado-mortos que nada acrescentam ao espaço organizado ou perturbam com a sua 
existência” (Távora, 1982: 39). 
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No livro Atmosferas, Peter Zumthor (1943-) desvenda o que é para si qualidade 

arquitetónica e como é que trabalha as suas obras para que atinjam essa 

qualidade. Para o arquiteto suíço, um edifício de qualidade é capaz de o comover 

e transmitir sensações e emoções na sua primeira visita, através das suas 

atmosferas. Em nove pequenos capítulos, Zumthor explica os vários princípios 

que considera fundamentais para a criação dessas atmosferas, fazendo 

referências a edifícios que conhece, a edifícios que desenhou e mesmo a peças 

musicais e livros. Em primeiro lugar, defende que a arquitetura deve ser vista 

como algo que cobre as pessoas, algo semelhante à pele que reveste os órgãos, 

os músculos e os ossos dos seres-humanos, e que um edifício deve ser 

projetado como algo que faz parte das pessoas, algo intrínseco a elas. Um outro 

aspeto defendido pelo arquiteto é o de que cada material tem as suas 

características próprias e que, a maneira como se conjugam diferentes materiais 

contribui para um edifício com uma atmosfera única. Para Zumthor é também 

muito importante “o som do espaço” pois para que a beleza da vivência de um 

espaço seja assegurada, os arquitetos têm que ter em conta que os interiores 

dos edifícios são como grandes instrumentos que captam o som, amplificando-

o e transmitindo-o por toda a parte. É também essencial perceber que cada 

material tem uma temperatura diferente e que a conjugação de vários materiais 

num edifício contribui para a “temperatura do espaço”. Os objetos que fazem 

parte dos espaços, como livros ou instrumentos musicais, contribuem também 

para a sua atmosfera, visto que lhe conferem identidade e representam quem 

neles vive. Por outro lado, a arquitetura deve também preocupar-se com o 

movimento, isto é, os espaços devem ter a capacidade de direcionar, seduzir, 

manter, soltar ou libertar os seus utilizadores. O autor defende ainda a 

importância da relação interior-exterior pois, para que uma obra tenha qualidade, 

é necessário refletir sobre o que se quer que se veja quando se está no interior 

do edifício ou, por outro lado, o que é que as pessoas que estão no exterior 

vêem. O trabalho dos “níveis de intimidade” é também fundamental para a 

criação de atmosferas. Este princípio, normalmente designado por escala, 

refere-se à maneira como as dimensões ou o tamanho da massa de um edifício 

se relacionam com os seres-humanos que o vão utilizar. Por fim, salienta-se 

também a ideia de Zumthor de que a consciência da maneira como a luz e a 

sombra podem mudar a aparência de todas as coisas contribui para a criação de 

atmosferas. 

 
 
 
 
 
No jornal online alvaraaltoresearch.fi, publicado pela Fundação Alvar Aalto que 

se dedica à investigação de temas relacionados com o arquiteto finlandês, foram 
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escritos três artigos sobre a influência deste nas obras de arquitetos 

portugueses. 

O artigo Alvar Aalto and Álvaro Siza: Theory and Projet Methodology estuda a 

influência determinante e frequente de Alvar Aalto nas obras de Siza Vieira. A 

autora afirma que o arquiteto português percebe e interpreta de forma única as 

obras de Aalto porque estabelece afinidades entre Finlândia e Portugal – ambos 

estão longe do centro da Europa e as suas arquiteturas continuam a usar 

materiais e técnicas tradicionais. Nas primeiras obras de Siza, como a Casa de 

Chá da Boa Nova ou a piscina da Quinta da Conceição, notam-se referências 

explícitas às obras do arquiteto finlandês e verifica-se um paralelismo teórico e 

metodológico nas obras destes dois arquitetos. Apesar do artigo se centrar na 

influência de Aalto nas obras de Siza, aborda também a convergência de ideias 

entre Alvar Aalto e Fernando Távora visto que ambos conciliam nas suas obras 

a modernidade com contribuições históricas, tradicionais e locais, utilizando 

materiais recentes e antigos. 

O artigo Wood and Domestic architecture in Aalto’s work: Some influences on 

Portuguese Architecture aborda a influência de duas obras de Alvar Aalto, a casa 

Aalto e a Villa Mairea, tiveram na Casa de Ofir, de Fernando Távora e na Casa 

de Chá da Boa Nova, de Álvaro Siza. Este artigo aborda ainda o tema da 

integração de materiais antigos com novos para a criação de espaços centrados 

nas pessoas, uma preocupação que se reflete tanto nas obras de Aalto, como 

nas de Távora e Siza. 

Por outro lado, o artigo Scandinavian time, the voyage of Raúl Hestnes Ferreira 

to Finland and the inference of Alvar Aalto’s workin Portuguese architecture 

during the Post-War period aborda a grande viagem de Hestnes Ferreira à 

Finlândia, Noruega e Suécia na qual visitou não só obras de Aalto mas também 

de Petäjä, Ervi, Kaija e Heikki Siren, Sverre Fehn e Asplund, entre outros. 

Durante esta viagem o arquiteto português trabalhou ainda com um arquiteto 

finlandês e assistiu a aulas do curso de arquitetura da Helsinki University of 

Technology. Apesar de Hestnes Ferreira ter sido o primeiro arquiteto a visitar a 

Finlândia com o intuito de estudar as obras de Aalto, a autora refere ainda a 

influência do arquiteto nórdico nas obras de outros arquitetos portugueses como 

Álvaro Siza Vieira ou Manuel Tainha. Por fim, é apresentada neste artigo a casa 

de Albarraque de Hestnes Ferreira, realizada depois da sua viagem e com 

evidentes inspirações nórdicas. 
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0.5. Metodologia 
 

 

A primeira fase do trabalho corresponde a um processo de investigação, 

caracterizado pela recolha e leitura de bibliografia relacionada com o tema da 

qualidade da arquitetura e da habitação, sobre a evolução da habitação ao longo 

do século XX e ainda sobre arquitetura dos países nórdicos e de Portugal 

durante este século. 

Através dos elementos recolhidos no processo de investigação anterior, a 

escolha e análise dos casos de estudo decorre do estudo de bibliografia e da 

elaboração de noções por parte da autora e apoia-se na produção de esquemas 

conceptuais para o estabelecimento de uma avaliação síntese do tema e dos 

objetos de estudo. 

A última fase corresponde a um processo de escrita, avaliação e conclusões 

finais, com base nas duas fases anteriores.   

 

 

0.6. Estrutura do Trabalho 
 

 

A presente dissertação está organizada em três capítulos – “Uma Base para a 

Qualidade da Arquitetura”, “O Tema Habitação na História Recente” e “A 

Qualidade da Habitação” – para além do capítulo inicial da introdução e do final 

da conclusão. 

No primeiro capítulo, procura-se clarificar o conceito de qualidade da arquitetura, 

dividindo-o nos três princípios fundamentais da obra de Vitrúvio (Firmitas, Utilitas 

e Venustas). 

No segundo capítulo, analisa-se o desenvolvimento da habitação unifamiliar ao 

longo do século XX, dividido em três tempos (“Paradigma do Moderno”, “Reação 

ao Moderno” e “Reflexão Crítica ao Moderno”). Dentro destes três tempos, em 

primeiro lugar contextualiza-se a situação mundial e de seguida aprofunda-se a 

história da habitação nos países nórdicos e em Portugal. 

O terceiro capítulo é dedicado aos casos de estudo a partir da condição para 

uma arquitetura habitacional de qualidade estabelecida na presente tese e que 
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corresponde à subdivisão em quatro temas (“Materialidade e Pormenores”, “Luz 

e Sombra”, “Vernaculidade” e “Espacialidade”). Estas são as quatro 

características que se consideraram fundamentais para estabelecer a condição 

para uma arquitetura habitacional de qualidade. Num primeiro momento, 

desenvolve-se cada uma delas, seguidamente analisa-se o caso de estudo e o 

arquiteto correspondente e por fim, estuda-se de que maneira cada autor 

desenvolveu o projeto a partir dessa característica. 

No último capítulo, sintetiza-se em primeiro lugar a matéria investigada em cada 

um dos três capítulos do corpo da tese. De seguida fazem-se três principais 

conclusões sobre a base para a qualidade da arquitetura, sobre a análise à 

habitação durante o século XX, nos países nórdicos e em Portugal, e ainda sobre 

as características fundamentais para a qualidade da habitação. A partir destas, 

estabelece-se a condição para uma arquitetura habitacional de qualidade. Por 

fim, enunciam-se caminhos para futuros desenvolvimentos. 
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1.   QUALIDADE DA ARQUITETURA 

UMA BASE PARA A 
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“As influências sociais, económicas e funcionais têm um papel vital em todas as 

atividades humanas, desde as ciências até às artes. No entanto, há outros 

fatores que devem ser tidos em conta – os nossos sentimentos e emoções. Estes 

fatores são muitas vezes descartados como triviais, mas na verdade o seu efeito 

sobre a ação do homem é imenso. Uma grande parte das desgraças do século 

passado veio da crença de que a indústria e as técnicas tinham apenas uma 

importância funcional, sem nenhum conteúdo emocional. As artes foram exiladas 

para um domínio só delas, completamente isoladas da realidade do dia-a-dia. 

Como resultado, a vida perdeu a sua unidade e equilíbrio.”2 (Giedion, 1970: 430). 

 

Neste capítulo, pretende-se clarificar o conceito de QUALIDADE DA ARQUITETURA. 

Considerando que Vitrúvio foi o primeiro arquiteto a abordar esta temática, 

optou-se por dividir este primeiro capítulo da dissertação de acordo com os três 

princípios fundamentais da sua obra, Firmitas, Utilitas e Venustas. Segundo 

Vitrúvio, a conjugação destes princípios é uma condição essencial para a 

qualidade de uma obra arquitetónica. 

Vitrúvio foi um arquiteto romano que viveu no século I a.C. O seu tratado “De 

Arquitettura” foi muito importante para a História da Arquitetura e despertou o 

interesse de arquitetos do Renascimento e de épocas posteriores, como Alberti, 

Palladio ou Vinhola, para a teorização desta disciplina. “De Arquitettura” está 

dividido em dez livros e pode ser interpretado como uma conversa sobre 

arquitetura. Vitrúvio descreve, neste tratado, os temas fundamentais que 

constituem a base da arquitetura da Antiguidade Clássica (Sanchez 1991: 155). 

O tratado assenta sobre três princípios: Fimitas, Utilitas e Venustas, que 

significam, respetivamente, estrutura ou solidez, utilidade ou funcionalidade, e 

beleza. Segundo Vitrúvio, se uma obra não for simultaneamente sólida, funcional 

e bela, não pode ser considerada uma obra arquitetura, é apenas uma 

construção. 

 

No resto deste capítulo, procurou-se perceber de que modo estes princípios 

evoluíram ao longo da história e como é que contribuíram para o tema da 

qualidade arquitetónica em geral. 

                                                      
2 “Social, economic, and functional influences play a vital part in all human activities, from 

the sciences to the arts. But there are other factors which also have to be taken into 
account – our feelings and emotions. These factors are often dismissed as trivial, but 
actually their effect upon men’s action is immense. A good share of the misfortunes of the 
past century came out of its belief that industry and techniques had only a functional 
import, with no emotional content. The arts were exiled to an isolated realm of their own, 
completely insulated from everyday realities. As a result, life lost unity and balance.” 
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1.1           Firmitas 
 

 

“O princípio da solidez estará presente quando for feita a escavação dos 

fundamentos até ao chão firme e se escolherem diligentemente e sem avareza 

as necessárias quantidades de materiais.” (Vitrúvio, 2006: 41). 

Firmitas é o princípio vitruviano que corresponde ao carácter construtivo da 

arquitetura. Este carácter está relacionado com as técnicas e os materiais 

utilizados na construção de um edifício. Para que um edifício tenha qualidade, é 

necessário que ele seja sólido e forte, construído com bons materiais e utilizando 

as técnicas adequadas.   

 

A descoberta do tratado de Vitrúvio no início do século XV teve um papel 

determinante para a evolução da construção, já que este se tornou “o texto 

fundador de um entendimento moderno da arquitetura e da construção” (Gomes, 

2006). No Renascimento, vários arquitetos e teóricos da arquitetura escreveram 

tratados inspirados no “De Arquitettura”, de Vitrúvio. O teórico italiano Leon 

Battista Alberti (1404-1472) escreveu, entre 1443 e 1452, o seu tratado “De Re 

Aedificatoria”, adaptando ao seu tempo os escritos do arquiteto romano do 

século I a.C. Este estava dividido em dez livros, sendo que dois deles eram 

inteiramente ligados aos materiais e à construção, e apresentava regras 

construtivas universais que deviam ser adaptadas a cada situação concreta, em 

vez de serem utilizadas como receitas. Assimilando os tratados de Vitrúvio e de 

Alberti, também Andrea Palladio (1508-1580) publicou o seu próprio tratado, em 

1570, “I quattro libri dell'architettura”. Este era de fácil compreensão, muito 

descritivo e tinha vários exemplos construtivos concretos que podiam ser 

facilmente aplicados a situações reais, como tipos de paredes e átrios.  

No entanto, um marco muito importante para a evolução da construção a partir 

do século XIX foi a Revolução industrial. Gradualmente, as técnicas e os 

materiais tradicionais e vernaculares foram substituídos por técnicas e materiais 

novos e mais eficientes. Apareceram também, associados à Revolução 

Industrial, os estilos historicistas e ecletistas, como o neoclássico e o neogótico, 

com edifícios com uma estrutura genérica, normalmente de ferro e fabricada com 

a ajuda de máquinas, à qual se acrescentavam decorações inspiradas em estilos 

de outros séculos. Os engenheiros estavam encarregados da parte estrutural, 

enquanto os arquitetos se preocupavam apenas com a estética da obra. 
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O ferro, um dos novos materiais da Revolução Industrial, apareceu no fim do 

século XVIII e começou por ser utilizado pelos engenheiros em pontes ou 

fábricas. Mais tarde passou a ser utilizado também por engenheiros e arquitetos, 

em obras de estações de comboio, mercados, prisões e pavilhões de exposições 

internacionais. Uma das obras que se destacou nesta altura foi o Crystal Palace, 

uma estrutura de ferro e vidro construída no Hyde Park, em Londres, em 1851, 

e que funcionava como espaço de exposições. Com o ferro, foi ainda possível a 

construção em altura e os open-spaces, muito importantes para a edificação dos 

arranha-céus (Frampton, 2007).  

No fim do século XIX, os historicismos e ecletismos entraram em crise já que, os 

arquitetos ganharam um grande desejo pela experimentação e inovação. A partir 

desta altura, apareceram vários movimentos vanguardistas por toda a Europa, 

que mais tarde deram origem ao movimento moderno. Para a construção, o 

betão armado foi muito importante nesta altura. Apesar de ter aparecido em 

construções ainda durante o século XIX, como esgotos e outras infraestruturas 

urbanas em Paris, só começou a ser utilizado pelos arquitetos no princípio do 

século XX. Entre 1870 e 1900, este material foi muito desenvolvido na Alemanha, 

América, Inglaterra e França, nomeadamente na Exposição de Paris de 1900 

que impulsionou a sua utilização. Com o betão armado foram possíveis várias 

inovações construtivas como, a abertura de grandes vãos nas fachadas, 

coberturas planas nos edifícios e volumes em consola. Para além disto, o seu 

potencial plástico agradava muito aos arquitetos (Frampton, 2007). 

Nas primeiras décadas do século XX, o movimento moderno marcou um novo 

mundo, onde a economia era estável, a indústria estava desenvolvida e a 

sociedade tinha uma nova mentalidade. Na construção, passaram a utilizar-se 

novos materiais, em especial o betão, e a fazer-se estruturas inovadoras.  

No entanto, este movimento foi muitas vezes criticado por querer responder da 

mesma maneira a todas as situações, independentemente do local, clima, 

topografia ou população, e as suas obras foram consideradas impessoais, 

desconfortáveis e desconectadas do seu lugar de implantação. Depois da 

Primeira Guerra, assistiu-se a um apelo por obras mais humanas, que tomassem 

atenção aos aspetos psicológicos, que se integrassem na envolvente e que 

respeitassem as tradições locais (Tafuri, 1979). Surgiu assim, após a Segunda 

Guerra Mundial, uma arquitetura que procurava variações dependendo do seu 

local de implantação, conjugando os novos materiais, como o betão, com os 

materiais locais e apropriados. Na década de oitenta, este movimento adquiriu o 

nome de Regionalismo Crítico atribuído pelo teórico da arquitetura, Kenneth 

Frampton (1930-) (Frampton, 1983). Frampton inseriu os projetos de Alvar Aalto, 

Jorn Utzon e Álvaro Siza Vieira neste movimento. No entanto, é importante 

Figura 1.01 Crystal Palace 

Figura 1.02 Exposição 

Internacional de Paris de 1900 

Figura 1.03 Construção em betão 

- Exposição de Breslau de 1913 
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salientar que, apesar do Regionalismo Crítico criticar o movimento moderno, não 

se opõe a este e recusa-se a abandonar os seus princípios progressistas e 

emancipatórios. O Regionalismo Crítico defende uma arquitetura ‘lugar-forma’ 

que depende do lugar e estava ligada a ele.  

“O termo ‘Regionalismo Crítico’ não é o mesmo que vernáculo como aquilo que 

foi produzido espontaneamente pela interação entre clima, cultura, mito e 

artesanato, mas serve para identificar as recentes ‘escolas’ regionais, que têm 

como principal objetivo refletir e servir o local onde se situam.” 3 (Frampton, 2007: 

314). 

O Regionalismo Crítico preocupa-se e dá enfâse a fatores específicos do lugar, 

como a topografia, a luz e o clima, para criar ambientes com qualidade. Estes 

princípios refletem-se na construção já que, os seus edifícios não são impostos 

forçadamente ao terreno; os materiais utilizados são os mais indicados às 

especificidades do local; e quanto à abertura de vãos, todas as aberturas são 

tratadas de forma cuidada, tendo em atenção o clima e a luz (Frampton, 2007).  

Por outro lado, o Regionalismo Crítico enfatiza tanto as sensações visuais como 

as tácteis, através do trabalho dos materiais e dos pormenores construtivos. A 

arquitetura deste movimento é sensível à iluminação, à sensação de calor, frio e 

humidade, e até mesmo aos aromas e sons dos espaços, proporcionando 

experiências aos utilizadores que contribuem para a sua qualidade (Frampton, 

2007).  

Esta sensibilidade táctil é visível na Câmara Municipal de Säynätsalo, projetada 

por Alvar Aalto em 1952. Os materiais e os seus acabamentos, principalmente 

da circulação pública do edifício, contribuem para uma experiência espacial 

enriquecedora. Através da descrição dos materiais e dos pormenores 

construtivos deste edifício, Frampton consegue transmitir a sua qualidade. “O 

caminho principal que leva à câmara do conselho do segundo andar é em última 

instância orquestrado em termos tais que são tanto tácteis como visuais. Não só 

as escadas principais de acesso estão alinhadas em estruturas de tijolo alisadas, 

como também as componentes do degrau têm acabamentos em tijolo. O ímpeto 

cinético do corpo ao subir as escadas é, assim, controlado pela fricção dos 

degraus, que são ‘lidos’ pouco depois em contraste com o chão de madeira da 

própria câmara do conselho.” (Frampton, 1983: 778). 

                                                      
3 “The term ‘Critical Regionalism’ is not intended to denote the vernacular as this was once 

spontaneously produced by the combined interaction of climate, culture, myth and craft, 
but rather to identify those recent regional ‘schools’ whose primary aim has been to reflect 
and serve the limited constituencies in which they are grounded.”  

Figura 1.04 C M de Säynätsalo 
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O arquiteto dinamarquês Jorn Utzon também concilia nas suas obras os novos 

materiais e as novas técnicas construtivas com os locais e tradicionais, 

cultivando assim as tradições regionais e contribuindo para a qualidade dos seus 

edifícios. Na Bagsværd Church, na Dinamarca, Utzon utiliza elementos de betão 

pré-fabricados conjugados com abóbadas fabricadas in-situ, que cobrem os 

volumes principais. A primeira técnica, muito racional, evoca os valores da 

civilização universal, enquanto a segunda, mais simbólica, se baseia nos valores 

da cultura idiossincrática (Frampton, 2007).  

A arquitetura de Siza Vieira pode também ser inserida no Regionalismo Crítico. 

Tendo como influência Alvar Aalto, Siza configura os seus edifícios aos materiais 

e técnicas tradicionais, mas também à topografia e à luz do local, como na sua 

Casa de Chá da Boa Nova (1958-1963) (Frampton, 2007). Esta obra está 

completamente integrada na sua envolvente e os maciços rochosos sobre os 

quais “pousa” diluem a sua presença e fazem quase parte integrante da sua 

construção. Os seus principais materiais, a madeira e a telha, relembram a 

arquitetura tradicional (Silva, 2011).  

 

Para Vitrúvio, o princípio de solidez correspondia à escolha da quantidade 

adequada dos materiais, desde as fundações até aos acabamentos, para que a 

obra fosse sólida e firme. O Regionalismo Crítico acrescenta a este princípio a 

conjugação da modernidade com uma preocupação tradicional e local, que 

resulta em obras de grande qualidade, em comunhão com sua envolvente.  

Figura 1.05 Bagsværd Church 

Figura 1.06 Casa de Chá da 

Boa Nova 
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1.2           Utilitas 
 

 

“O [princípio] da funcionalidade (...) será conseguido se for bem realizada e sem 

qualquer tipo de impedimento a adequação do uso dos solos, assim como uma 

repartição apropriada e adaptada ao tipo de exposição solar de cada um dos 

géneros.” (Vitrúvio, 2006: 41). 

Utilitas é o princípio enunciado por Vitrúvio que corresponde à funcionalidade de 

uma obra arquitetónica. Para que um projeto tenha qualidade, é necessário que 

o edifício seja útil e que as suas funções satisfaçam as necessidades dos seus 

utilizadores.  

 

No Renascimento, o Homem passou a ditar as leis do edifício, em vez de o 

contrário. Este conceito foi visível principalmente no esquema das plantas das 

igrejas, como na Igreja de Santo Spirito (1481), em Florença, de Brunelleschi. 

Na habitação, esta mudança na conceção da funcionalidade significou que as 

casas passaram a ser pensadas segundo as exigências materiais, psicológicas 

e religiosas da sociedade e os arquitetos ganharam um grande desejo de que os 

utilizadores estivessem completamente adaptados aos espaços (Zevi, 1977). 

No entanto, no século XIX depois da Revolução Industrial e com o consequente 

aumento da população urbana, as cidades ficaram sobrelotadas, pouco 

funcionais, desorganizadas e os princípios renascentistas pareciam ter sido 

esquecidos. As habitações operárias eram compostas por pequenos cubos 

justapostos, onde viviam várias pessoas em muito más condições, e as 

habitações mais nobres e os grandes edifícios eram constituídos por inúmeras 

divisões, muitas sem nenhuma função específica e com uma escala que não se 

adaptava ao Homem (Zevi, 1977). A circulação entre espaços fazia-se de divisão 

para divisão já que, o corredor só apareceu no fim do século XVII, mas só 

começou a ser utilizado durante o século XIX, e os espaços nem sempre 

respondiam da melhor maneira às necessidades dos seus utilizadores. O 

aparecimento do corredor fez com que os edifícios passassem a ser mais 

funcionais – a circulação passou a ser mais eficiente e os encontros forçados 

entre pessoas que estavam de passagem e os ocupantes das divisões deixaram 

de acontecer. 

A partir da segunda metade do século XIX houve então uma grande evolução ao 

nível da funcionalidade das cidades e das obras arquitetónicas – sentiu-se a 

necessidade de elaborar planos urbanísticos e construir novas habitações, 

Figura 1.07 Planta da Igreja de 

Santo Spirito, século XV 

Figura 1.08 Planta de casa 

senhorial inglesa, do século XVIII 
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escolas, mercados, estações de comboio, hospitais e prisões, que fossem 

funcionais e respondessem rapidamente às necessidades da sociedade.  

Na passagem para o século XX e com o movimento moderno, assistiu-se a uma 

grande evolução da casa e apareceu uma arquitetura útil, prática e preocupada 

com as necessidades dos seus utilizadores. As divisões interiores passaram a 

ser mais flexíveis; a sala de estar fundiu-se com a sala de jantar e o escritório, 

formando uma grande sala comum; o vestíbulo, os quartos e as zonas de serviço 

reduziram-se para dar mais espaço à sala; e o corredor desapareceu (Zevi, 

1977). Esta nova organização observou-se por exemplo na Ville Savoye (1931), 

de Corbusier.   

Associado ao movimento moderno, surgiu uma corrente arquitetónica que 

baseava a expressão dos edifícios na sua função, normalmente designada por 

Funcionalismo. Esta corrente foi resultado não só da disponibilidade de novas 

técnicas e materiais de construção, que possibilitaram novos tipos de edifícios, 

mas também da circulação de pessoas e bens mais facilmente e das mudanças 

dos ideais da sociedade, que desejava tudo mais barato, mais rápido e com 

menos custos. Os arquitetos Louis Sullivan (1856-1924) e Le Corbusier 

(1887-1965) tiveram um papel importante neste momento da arquitetura. 

O arquiteto americano, Louis Sullivan, destacou-se no seu tempo por defender 

a máxima “a forma segue a função” (“form follows function”). No seu livro The 

Autobiography of an Idea, Sullivan afirmou convicto que uma obra de arquitetura 

deveria exprimir a função do edifício e as técnicas de construção utilizadas. Para 

este arquiteto, a utilidade de um edifício deveria ser o ponto de partida para o 

seu desenho. No Edifício Carson, Pirie, Scott and Company, que desenhou em 

Chicago, entre 1899 e 1904, para albergar espaços comerciais, a fachada foi 

projetada de maneira a cumprir a sua função indispensável – iluminar os espaços 

interiores (Giedion, 1970).  

Por outro lado, o arquiteto franco-suíço Le Corbusier defendeu no seu livro Vers 

une Architecture, que a arquitetura mais do que funcional “é a arte por 

excelência, que atinge o estado de grandeza platónica, ordem matemática, 

especulação, perceção de harmonia pelas relações comoventes” (Le Corbusier, 

1977:73). Na opinião do arquiteto, a arquitetura das primeiras décadas do século 

XX, não respondia às necessidades da nova sociedade e não era dotada de 

harmonia ou beleza. Segundo Le Corbusier, uma casa deveria ser como uma 

máquina que, aproveitando as inovações do século XIX e XX, ligava as 

necessidades funcionais e espirituais do ser humano. O conceito de “máquina 

de habitar” derivou da grande admiração que o arquiteto franco-suíço tinha pelos 

carros e aviões, as novas máquinas úteis e fabricadas industrialmente. Este 

Figura 1.09 Planta da Ville 

Savoye  

Figura 1.10 Edifício Carson, 

Pirie, Scott and Company 

Figura 1.11 Desenho de Le 

Corbusier para o seu livro Vers 

une Architecture 
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conceito foi muitas vezes interpretado como algo que remetia apenas para a 

funcionalidade prática e muitos críticos defenderam a ideia de que Corbusier 

tinha uma abordagem fria e impessoal em relação à arquitetura. No entanto, 

existem muitas evidências de que Corbusier considerava que a casa deveria 

acima de tudo servir o homem (Le Corbusier, 1977).  

Os arquitetos nórdicos e portugueses destacaram-se por criarem obras que, 

para além de funcionais, estavam em harmonia com os seus utilizadores, 

estabelecendo uma união entre vida e arquitetura. O ponto de partida para as 

obras destes arquitetos era o Homem e os seus edifícios estavam adaptados à 

vida de quem os utilizava.  

Segundo Alvar Aalto, no seu artigo “A Humanização da Arquitetura”, “visto que 

a arquitetura abrange todo o campo da vida do homem, a verdadeira arquitetura 

funcional, deve ser funcional, principalmente, do ponto de vista humano.” (Aalto, 

1940). O arquiteto finlandês defendia assim, uma arquitetura humanizada, que 

para além de responder às necessidades dos seus utilizadores, solucionava os 

problemas do campo humano e psicológico. Para o arquiteto finlandês, a 

arquitetura devia ter como principal objetivo proporcionar ao ser humano uma 

vida mais harmoniosa. Alvar Aalto, durante toda a sua vida, foi caracterizado 

como alguém para quem as pessoas eram tão importantes como a arquitetura, 

interessava-se por todos os seres humanos, envolvia-se com todas as pessoas 

com quem se encontrava e preocupava-se com seus desejos e experiências e 

isto refletia-se na sua arquitetura (Giedion, 1970).  

O arquiteto português Fernando Távora defendeu a harmonia do espaço 

organizado, no seu livro Da Organização do Espaço. Para Távora, um espaço 

para além de eficiente e útil tinha que ser belo e ter sentido, e os arquitetos 

deviam ter a consciência de que o seu trabalho cria circunstâncias que podem 

beneficiar ou prejudicar os utilizadores dos espaços e querer acima de tudo que 

os edifícios que projetam sirvam a sociedade (Távora, 1982). Alvar Aalto era, 

para o arquiteto português, uma referência visto que, a “sua obra doseia a 

indústria com o artesanato, o domínio da natureza com a sua consideração, o 

homem indivíduo com o homem ser social, o arrojo com o senso comum, 

organizando desse modo o espaço com extraordinário equilíbrio e em regime de 

calma e coerente evolução” (Távora, 1982: 54). 

 

O princípio da funcionalidade será assim alcançado se as várias divisões que 

constituem um edifício, para além de responderem às necessidades e desejos 

dos utilizadores, também o consigam orientar, através de um olhar para a 

arquitetura mais preocupado com o Homem. 

Figura 1.12 Desenho de Alvar 

Aalto para o seu artigo de 1940 

“A Humanização da Arquitetura” 

Figura 1.13 Mercado Municipal 

de Santa Maria da Feira, de 

Fernando Távora 
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1.3           Venustas 
 

 

“Finalmente, o princípio da beleza atingir-se-á quando o aspeto da obra for 

agradável e elegante e as medidas das partes corresponderem a uma 

equilibrada lógica de comensurabilidade.” (Vitrúvio, 2006: 41). 

Venustas é o princípio vitruviano que se refere à beleza dos edifícios. A beleza 

está refletida não só na qualidade visual de uma obra como também na sua 

qualidade táctil e depende, entre outros elementos, da sua forma, proporções, 

materiais e luz. A maneira como a beleza foi concebida nas obras arquitetónicas 

sofreu várias alterações ao longo da história. 

 

Na Grécia Antiga, a beleza dos edifícios provinha das suas proporções e escala 

humanizadas e das esculturas que deles faziam parte. Isto resultava em obras 

arquitetónicas que transmitiam equilíbrio e serenidade. Por outro lado, no 

Império Romano, apareceu uma arquitetura simbólica e monumental, que era 

admirada pela grandeza das suas dimensões e pela escala que ultrapassava o 

Homem (Zevi, 1977). No seu tratado, Vitrúvio expandiu o princípio da beleza a 

seis categorias – ordem, disposição, euritmia, simetria, decoração e distribuição. 

O “De Arquitettura e posteriormente, no século XV, o tratado de Alberti, que lhe 

decorreu, prescreviam regras para a ornamentação de cada uma das partes de 

um edifício, relacionadas com estas seis categorias, afirmando que se todas 

fossem cumpridas o edifício seria belo.  

No Renascimento, os arquitetos procuraram projetar edifícios com uma 

aparência harmoniosa, ordenada e disciplinada, com estéticas baseadas em 

regras de proporção e relações geométricas e matemáticas, como o retângulo 

de ouro. Segundo Roger Scruton, “[a] teoria clássica da proporção consiste numa 

tentativa de transferir para a arquitetura a noção quase musical de uma ‘ordem 

harmoniosa’, dando regras e princípios específicos para a combinação 

proporcionada das partes” (Scruton, 1979: 65). Neste tempo, observou-se ainda 

um gosto pela forma redonda e pela simetria, que originava uma grande clareza 

espacial, observada por exemplo na Villa Rotonda (1566), de Palladio (Zevi, 

1977).  

A arquitetura da Antiguidade Grega e Romana e as teorias do Renascimento 

foram ainda recuperadas no século XIX com os historicismos e ecletismos. Os 

edifícios desta época eram caracterizados pelas fachadas ornamentadas com 

elementos de épocas anteriores. 

Figura 1.14 Igreja S. Maria 

Novella 

Figura 1.15 Villa Rotonda 
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No século XX, com o movimento moderno, a estética das obras arquitetónicas 

mudou por completo. Em resposta à ornamentação aplicada do século anterior 

e pela vasta utilização do betão, os edifícios modernos passaram a 

caracterizar-se “pela simplicidade, essencialidade dos elementos figurativos (...) 

[e] riqueza expressiva individual” (Zevi, 1977: 92). Nesta altura, distinguiram-se 

duas diferentes conceções estéticas: o funcionalismo, com uma estética 

geométrica – Le Corbusier, Ville Savoye (1931) – e o movimento orgânico, que 

pretendia criar espaços belos que representassem a vida dos seus utilizadores 

– Frank Lloyd Wright, Falling Water (1939) e Alvar Aalto, Maison Carré (1959) 

(Zevi, 1977).  

Para o desenvolvimento da presente dissertação, destaca-se esta última 

corrente já que, se pretende analisar obras, não tanto com uma imagem bela 

mas com uma vivência do lugar bela. O movimento orgânico tem como fim o ser 

humano e pretende proporcionar-lhe a arquitetura e o urbanismo que lhe permita 

o maior conforto e comodidade. Segundo Bruno Zevi, “uma parede ondulada já 

não é ondulada apenas para corresponder a uma visão artística, mas para 

acompanhar melhor um movimento, um percurso do homem. O gosto de uma 

ornamentação que prefere jogar com a intersecção de diferentes materiais (...), 

o novo sentido da cor, uma nova aspiração à alegria que se sucede à severa 

frieza da teoria funcionalista, são determinados por um conhecimento 

psicológico mais profundo” (Zevi, 1977: 95).   

As obras do arquiteto suíço Peter Zumthor (1943-) destacam-se pela grande 

beleza da vivência dos seus espaços, pelo conforto e bem-estar que são 

capazes de proporcionar e pelas experiências sensoriais (visuais, tácteis, 

auditivas e olfativas) cativantes para os utilizadores. Esta qualidade é 

conseguida através da criação de atmosferas que, segundo Zumthor (2015), são 

aquilo que se pressente quando se experimenta pela primeira vez um espaço, a 

primeira resposta emocional.  

“Qualidade em arquitetura não significa – para mim – a inclusão em livros de 

arquitetura ou de história da arquitetura ou que o meu trabalho esteja nesta ou 

naquela publicação. Qualidade arquitetónica, para mim, é quando um edifício 

consegue comover-me. O que é que no mundo me comove? (...) Numa palavra, 

atmosfera.”4 (Zumthor, 2015: 11). 

                                                      
4 “Quality in architecture does not – not to me anyway – mean inclusion in architectural 

guides or histories of architecture or getting my work into this or that publication. Quality 
architecture to me is when a building manages to move me. What on earth is it that moves 
me? (…) One word for it is atmosphere.” 

Figura 1.16 Villa Savoye 

Figura 1.17 Falling Water 

Figura 1.18 Maison Carré 

Figura 1.19 Casa de Zumthor, 

em Leis 

Figura 1.20 Termas de Vals 
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Nos projetos do arquiteto suíço, como na sua casa em Leis ou nas Termas de 

Vals, as atmosferas são produzidas através do trabalho dos materiais, do som 

do espaço, dos objetos indispensáveis aos utilizadores, dos movimentos das 

pessoas, da relação interior-exterior, da escala e ainda do trabalho da luz e da 

sombra (Zumthor, 2015). 

 

O princípio que se refere à estética das obras arquitetónicas evoluiu bastante ao 

longo da história, atingindo um valor completamente diferente no movimento 

moderno. A partir deste momento, uma cidade bela e um edifício belo passaram 

a estar menos relacionados com elementos formais e compositivos e a ser 

aqueles que respondiam da melhor maneira à vida orgânica dos utilizadores e 

que lhes proporcionavam as experiências espaciais mais sensitivas e 

emocionantes.  

 

 

. 

 

 

Depois desta análise conclui-se que uma obra arquitetónica atual tem qualidade 

quando consegue conjugar as vantagens dos novos materiais e técnicas de 

construção aos materiais e técnicas locais e tradicionais; quando todos os seus 

espaços para além de funcionais, respondem às necessidades e desejos dos 

seus utilizadores; e ainda quando proporciona ambientes capazes de estimular 

as emoções e sentimentos de quem os frequenta. Os três princípios vitruvianos 

estão intimamente relacionados e por vezes foi difícil separá-los e não os 

confundir ao longo deste capítulo, já que todos querem contribuir para uma 

experiência arquitetónica com maior qualidade.  

De seguida, aborda-se como é que estes temas foram tratados na habitação, em 

três momentos do século XX.  
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2.  NA HISTÓRIA RECENTE 

O TEMA HABITAÇÃO 
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“Entre as várias casas que existem deverá haver uma a que eu possa chamar 

‘minha’. Em pé, em frente a esta casa, deverá formar-se uma ligação entre o 

meu mundo privado e o ambiente público.”5 (Schulz, 2000: 49). 

 

A casa tem uma grande importância para o Homem e serve-o de duas maneiras. 

Por um lado, oferece-lhe um refúgio e por outro, é o ponto de partida para as 

suas ações no mundo. O interior de uma casa é muito diferente do interior dos 

outros tipos de edifícios, já que a casa é apenas utilizada por um pequeno grupo 

de pessoas e tem um carácter pessoal e privado. Para além disto, a casa faz 

parte da identidade dos seus utilizadores, nela estão as coisas que eles 

conhecem realmente, que têm significado para si e que fazem parte do seu dia-

a-dia (Schulz, 2000). 

 

Neste capítulo, aborda-se o desenvolvimento da habitação nos países nórdicos 

e em Portugal, em três tempos: o Paradigma do Moderno, a Reação ao Moderno 

e a Reflexão Crítica ao Moderno. 

  

                                                      
5 “Among the many houses in the settlement there ought to be one we may call ‘mine’. 

Standing in front of this house, should convey that it forms a link between one’s private 
world and the public environment.” 
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2.1           Paradigma do Moderno 
 

 

Durante o século XX, assistiu-se a uma grande evolução na habitação, causada 

por mudanças na vida familiar, no comportamento privado e social e na 

educação das crianças (Friedman, 1998). 

Várias cidades europeias do início do século XIX não tinham qualquer tipo de 

noção de espaço público ou espaço verde, eram desorganizadas e poluídas e 

tinham grandes problemas sociais. Para além disso, com a Revolução Industrial, 

estas cidades ficaram sobrelotadas devido à grande migração da população do 

campo para as cidades em busca de trabalho e tornou-se urgente elaborar 

planos para melhorar a qualidade de vida. A classe trabalhadora, decorrente da 

industrialização, tinha condições de trabalho e habitação nas cidades muito 

precárias, vivia normalmente em casas húmidas e mal ventiladas. Os 

trabalhadores com mais qualificações, que pertenciam à classe média, tinham, 

em geral, habitações com melhores condições. As suas casas tinham 

normalmente dois andares: no piso superior estavam os quartos e no piso inferior 

um espaço que funcionava como sala de estar e cozinha. As grandes casas das 

classes sociais mais altas tinham já um sentido de funcionalidade e carácter 

humano, eram assim confortáveis apesar de muito ornamentadas. (Benevolo, 

1971).  

Na segunda metade do século XIX surgiu então uma grande necessidade de 

reformulação dos centros urbanos europeus e elaboraram-se planos 

urbanísticos para cidades como, Paris6, Barcelona7 e Viena8. Estes planos 

tinham como objetivos principais criar redes de saneamento básico para dotar a 

cidade de condições de salubridade e higiene, regularizar e planificar os 

quarteirões e arruamentos, criar espaços verdes e de lazer, construir novos 

equipamentos públicos e melhores edifícios de habitação para todas as classes 

sociais. Nesta altura, passou também a haver regulamentos para a construção 

dos edifícios: elaboraram-se regras sobre as distâncias entre cada um, 

tamanhos de quartos e dimensões dos vãos. Como resposta às cidades 

industriais, apareceram também, entre 1820 e 1850, vários planos de cidades 

                                                      
6 Em Paris, o responsável pelo plano urbanístico (1853) foi Haussmann. Este plano 

caracteriza-se pelas avenidas largas, as artérias ladeadas por passeios arborizados e os 
novos boulevards com edifícios uniformes e monumentais. 
7 No Plano de Barcelona (1859), Cerdá projeta a cidade a partir de uma quadrícula regular 

e com dimensões fixas, que se repete. No entanto, para criar dinamismo desenha também 
artérias diagonais e praças, na sua interseção com a quadrícula.     
8 O Ring de Viena (1870) caracteriza-se pela zona central ampla, onde se encontram 

equipamentos públicos como museus e teatros, à volta da qual se organiza o resto da 
cidade. 

Figura 2.02 The Boulevard 

Montmartre on a Winter 

Morning, Camille Pissarro, 1897  

 

Figura 2.03 Corte e planta de 

um Familistério, de J. B. Godin 

 

Figura 2.01 Plano de Barcelona, 

de Cerdá  
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utópicas que propunham uma vida ideal, como os Falanstérios de Charles 

Fourier9 (1843) (Benevolo, 1971).   

O fim do século XIX foi também um período de grande crescimento das cidades 

norte-americanas, devido à industrialização e à migração e imigração. Foi nesta 

altura que, com o aparecimento do elevador, se começaram a construir os 

edifícios em altura - “arranha-céus” - para atividades comerciais e escritórios. A 

maior parte da população norte-americana começou a fixar-se nos subúrbios das 

cidades e deslocava-se todos os dias ao centro para trabalhar. As casas 

suburbanas americanas do século XIX caracterizavam-se pela sua 

funcionalidade, pela disposição livre, pelo desenho assimétrico e adaptado ao 

local, pelos grandes alpendres que acentuavam a transição interior-exterior, pelo 

desejo pela extensão horizontal e pelo hall central à volta do qual se organizavam 

as diferentes divisões. Observou-se ainda, a partir do século XIX, uma maior 

preocupação dos arquitetos com o Homem e um desejo por criar habitações 

simples e confortáveis. As casas em Tuxedo Park (como a W. Chanler Cottage 

e a Kent House) do arquiteto norte-americano Bruce Price (1845-1903) são 

exemplos que refletem estes princípios. Estes aspetos espaciais e formais da 

casa do século XIX foram reinterpretados e utilizados no movimento moderno 

(Schulz, 2000). 

O início do século XX foi marcado por um novo mundo, com uma indústria 

desenvolvida, onde as pessoas e bens circulavam facilmente e com uma 

sociedade com uma nova mentalidade – mais barato, mais rápido e menos 

dispendioso – e que queria viver com melhores condições. No entanto, os 

valores familiares e conservadores mantiveram-se inalterados e assistiu-se 

assim, no início do século, a uma alternância entre tradição e inovação (Davies, 

et al, 2010).  

A casa moderna teve que responder a este novo mundo e nova sociedade e foi 

o resultado de uma evolução gradual, que teve origem na América do Norte, já 

que os EUA estavam muito abertos às inovações e representavam o novo 

mundo. O arquiteto norte-americano Frank Lloyd Wright (1867-1959) foi muito 

importante na transformação da casa do século XIX na casa moderna. Este 

defendia que o Homem devia viver livremente, sempre em contato com a 

natureza, para poder desenvolver todas as suas potencialidades. Wright 

decompôs o volume, normalmente associado à casa, reformulou a relação 

interior-exterior atribuindo uma grande permeabilidade física e visual, criou 

                                                      
9 Falanstérios de Charles Fourier (1843) era grandes edifícios coletivos e autossuficientes 

onde poderia decorrer a vida de toda a população. Estes incorporavam também campos 
agrícolas e terrenos para outras atividades económicas. Apesar de nunca terem sido 
construídos, serviram de inspiração para alguns edifícios, como os Familistérios de J. B. 
Godin (Benevolo, 1971). 

Figura 2.04 W. Chanler Cottage 

 

Figura 2.06 e 2.07 Robie House 

(Prairie House) 

 

Figura 2.05 Planta Kent House 
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espaços internos fluídos e mudou a organização espacial, substituindo a planta 

aditiva pela centralizada, com a chaminé como elemento central (Schulz, 2000). 

Estas características são bastante visíveis nas suas Prairie Houses10 e Usonian 

Houses11.  

\Nas primeiras décadas do século XX, o desenvolvimento da arquitetura 

europeia foi diferente do desenvolvimento da arquitetura americana, já que na 

Europa a população não teve um crescimento tão acelerado, não era necessário 

construir tão rapidamente e havia ainda mão-de-obra tradicional e barata. Assim, 

o fim do século XIX e o início do século XX foram marcados por dois movimentos 

efémeros, em primeiro lugar o movimento Arts and Crafts12 e seguidamente a 

Arte Nova13. Em arquitetura, este último movimento estava mais ligado à 

decoração das superfícies do que à estrutura dos edifícios, mas foi muito 

importante por ter marcado uma posição contra os ecletismos das décadas 

anteriores. A Arte Nova foi abandonada depois da Primeira Guerra Mundial 

(1914-1918) quando, devido à destruição das cidades europeias, se sentiu a 

necessidade de construir casas mais rapidamente, com menos custos e 

utilizando os novos materiais como o betão, iniciando-se assim, o movimento 

moderno na Europa (Yarwood, 1991). Foi a partir desta altura que apareceram 

as vanguardas artísticas em vários países europeus, que tinham como objetivo 

revolucionar e inovar o mundo das artes. Estas vanguardas tinham diferentes 

expressões consoante o país a que pertenciam, como o De Stijl na Holanda ou 

o Construtivismo na Rússia. No campo da habitação, destaca-se a Schröder 

House, do holandês Gerrit Rietveld, e a Melnikov House, do russo Konstantin 

Melnikov. As vanguardas foram também muito importantes para a fundação da 

Bauhaus, uma escola de artes e ofícios fundada na Alemanha por Walter Gropius 

(1883-1969) em 1919 e que pretendia contribuir para uma nova sociedade e um 

novo homem. Esta foi a primeira escola dedicada inteiramente à arquitetura e ao 

design industrial. O seu ensino era baseado na experimentação, fomentava a 

                                                      
10 Prairie Houses (Casas da Pradaria) são um tipo de casas desenhadas por Frank Lloyd 

Wright entre 1910 e 1911 e que se caracterizam pela simplicidade e tranquilidade 
conseguidas através da boa integração na envolvente, da horizontalidade, das saliências 
largas, dos telhados com um declive suave, do embasamento ao nível do solo e do 
cuidado na utilização dos materiais (Pfeiffer, 2007).  
11 Usonian Houses são um tipo de casas projetadas por Frank Lloyd Wright para famílias 

da classe-média americana a partir de 1936 e que se caracterizam pela geometria 
orgânica, pelo uso de materiais locais, pela horizontalidade e pelas coberturas planas. 
Cada casa era única pois era projetada com o cliente e consoante as suas necessidades. 
12 Arts and Crafts foi um movimento inglês que marcou uma posição contra a produção 

em série decorrente da Revolução Industrial e defendia os pequenos artesãos. Os seus 
impulsionadores foram John Ruskin (1819-1900) e William Morris (1834-1896) que 
consideravam que tudo o que era produzido pela indústria era artificial e ignorava as 
características dos materiais.  
13 Arte Nova foi o primeiro estilo europeu com uma linguagem moderna, que para além 

da arquitetura marcou o design e todas as artes decorativas. Este estilo tinha consciência 

dos novos materiais, como o ferro, e inspirava-se nos elementos da natureza. O arquiteto 
Victor Horta teve uma grande importância para este movimento. 

Figura 2.10 Schröder House 

 

Figura 2.11 Melnikov House 

 

Figura 2.08 Smith House 

(Usonian House) 

 

Figura 2.09 Van Eetvelde House, 

de Victor Horta 
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partilha de conhecimentos entre os mestres e os seus discípulos e fugia da 

cultura tradicional alemã.  

Quanto às habitações do movimento moderno na Europa, Frank Llyod Wright 

teve uma grande influência. Apesar das suas obras arquitetónicas só terem sido 

publicadas em revistas europeias em 1910, influenciaram ainda arquitetos como 

Gropius, Rietveld ou Mies van der Rohe. Como as casas de Wright eram 

maioritariamente em ambientes suburbanos e na Europa era também necessário 

fazer novas habitações nas cidades, os arquitetos europeus viram-se obrigados 

a adaptar a free plan14 e a open form15 à escala e ao ambiente urbano. As 

immeuble-villas de Le Corbusier são um exemplo bem conseguido desta 

adaptação (Schulz, 2000).  

A casa unifamiliar é um dos principais temas do movimento moderno, já que a 

partir do século XX o espaço privado e o conforto doméstico passaram a ter uma 

grande importância para a sociedade. Para além disso, as casas unifamiliares, 

por serem normalmente para clientes privados ou para si próprios, permitiam aos 

arquitetos uma grande experimentação e afirmação da sua linguagem 

arquitetónica. Por um lado, as propostas de modelos de cidades-jardins, como a 

de Ebenezer Howard16, deram origem às moradias urbanas e suburbanas que 

apareceram nos finais do século XIX. Estas casas unifamiliares com um pequeno 

jardim pretendiam responder à necessidade da população de se afastar da 

cidade e ter uma maior relação com a natureza. Por outro lado, os chalets do fim 

do século XIX deram lugar às casas de férias no século XX, que se tornaram 

acessíveis não só à classe alta, mas também à classe média alta. Estas casas 

unifamiliares, em ambientes rurais ou de paisagem natural, eram para pequenas 

estadias e tinham assim programas funcionais mais flexíveis (Tostões, 1997). 

 

  

                                                      
14Free plan (planta livre) é um método de organização espacial que abandona a simetria 

e defende uma interação de zonas equivalentes (Schulz, 2000). 
15Open form (forma aberta) é um conceito que pretende que uma forma arquitetónica 

tenha maior capacidade de interação e mudança por parte dos seus utilizadores (Schulz, 
2000). 
16Cidade-Jardim é uma proposta de cidade autossustentável elaborada por Ebenezer 

Howard. No centro da cidade estava um jardim; à volta do jardim encontravam-se as 
casas (moradias unifamiliares também com um pequeno jardim); e na periferia 
localizavam-se as indústrias e os campos agrícolas. 

Figura 2.12 Esquema de uma 

cidade-jardim de Ebenezer 

Howard 
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Nesta dissertação optou-se por desenvolver a habitação unifamiliar durante o 

Paradigma do Moderno, nos países nórdicos e em Portugal. Tomou-se esta 

decisão pela importância que este tipo de habitação teve no século XX e pelo 

carácter humano, orgânico e vernacular inerente à arquitetura destes países e 

que contribui para obras com grande qualidade para os seus utilizadores. Para 

além disto, apesar da sua distância espacial, encontram-se várias semelhanças 

e influências entre os países escandinavos e Portugal.  

  

Figura 2.13 Villa Stennas, de Erik 

Gunnar Asplund  
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2.1.1 Países Nórdicos 

 

Nos países nórdicos, o desenvolvimento do movimento moderno aconteceu de 

maneira diferente e mais tardiamente do que no resto da Europa e EUA. Por um 

lado, a Suécia, a Dinamarca e a Finlândia estavam longe do centro da Europa 

onde aconteciam todas as inovações e se realizavam exposições e conferências. 

Por outro lado, a Finlândia só se tornou independente do Império Russo em 

1917. Nas primeiras décadas do século XX, predominavam nestes países estilos 

nacionalistas, com raízes em estilos passados, e utilizando materiais locais e 

técnicas de construção tradicionais (Yarwood, 1991). As casas seguiam 

princípios clássicos, as divisões eram bem definidas e os vãos eram aberturas 

discretas nas paredes (Weston, 2008). 

No início do movimento moderno, sentiu-se a necessidade de mostrar ao público 

os novos princípios, ideias e a maneira como estes podiam ser aplicados a 

problemas concretos. Organizaram-se assim, várias exposições na Europa, 

como a Exposição de Estugarda em 1927, que tinha Mies van der Rohe como 

vice-presidente, ou a Exposição no Gran Palais de Paris em 1930, organizada 

por Gropius, em que se apresentaram modelos e pavilhões temporários, objetos 

fabricados pela indústria e edifícios permanentes. Na Escandinávia, a exposição 

mais importante ocorreu em 1930, em Estocolmo e teve um papel fundamental 

na introdução do movimento moderno. Esta tinha como foco principal conseguir 

dar uma resposta às novas necessidades da classe média sueca, que estava 

em grande crescimento, e o seu tema era "Housing, Transportation, 

Furnishing”17. O arquiteto sueco Erik Gunnar Asplund (1885-1940) teve um papel 

muito importante nesta exposição. Em 1928, realizou uma viagem pela Europa, 

patrocinada pela organização da exposição, com o objetivo de se inspirar para o 

desenho dos pavilhões. Desta viagem resultaram projetos com uma geometria 

muito elegante, claramente associada ao movimento moderno e muito diferente 

das suas primeiras obras neoclássicas, como a Biblioteca de Estocolmo 

(Benevolo 1971). A partir dos anos trinta, Asplund foi capaz de reintegrar a 

arquitetura moderna com variantes clássicas e vernaculares. A sua arquitetura 

passou do Romantismo e do Classicismo para o Modernismo, sem nunca perder 

uma visão pragmática e humana e uma grande sensibilidade para lidar com os 

projetos. As suas obras tinham um carácter emotivo e conseguiam conjugar 

recordações, estados de espírito e experiências, conciliando a tradição ao 

movimento moderno. Na sua casa de férias, a Villa Stennas projetada em 1936, 

Asplund conseguiu transmitir uma grande simplicidade e comodidade. Esta fazia 

                                                      
17 “Habitação, Transporte, Mobiliário” 

Figura 2.15 e 2.16 Cartaz da 

Exposição de Estocolmo de 1930 
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lembrar as casas tradicionais suecas, mas a modernidade da relação interior-

exterior, a complexidade espacial e funcional, a intimidade da composição e a 

espacialidade muito bem trabalhada com o desenho dos diferentes níveis que 

separam as divisões eram indiscutíveis (Postiglione, et al, 2004).  

O movimento moderno na Suécia teve uma grande influência sobre o movimento 

moderno na Dinamarca. Aqui o arquiteto que se destacou foi Arne Jacobsen 

(1902-1971), que com Flemming Lassen em 1929, desenhou a “Casa do Futuro”. 

Jacobsen projetou esta casa dois anos depois de se ter formado, com apenas 

27 anos, e com ela ganhou o primeiro prémio da The Building and Housing 

Exhibition of the Academic Architects’ Association em Copenhaga, tornando-se 

assim o arquiteto dinamarquês mais visionário e moderno do seu tempo. Esta 

era uma casa em forma de espiral, com cobertura plana e feita de vidro e betão. 

A “Casa do Futuro” tinha ainda uma garagem para carros e outra para barcos e 

um heliporto (Benevolo 1971). No entanto, os seus projetos dos anos 30 do 

século XX começaram a procurar uma visão mais humanizada do estilo 

internacional, as formas puras e abstratas deram lugar às coberturas inclinadas 

e o tijolo passou a ser o material de eleição (Schulz, 1996). 

Jacobsen projetou principalmente casas unifamiliares. Na sua casa de férias em 

Gudmindrup Lyng, no Norte da Dinamarca, conseguiu uma interpretação mais 

pessoal do movimento moderno, caracterizada por um diálogo muito forte com a 

envolvente. Esta casa, construída em 1938, revelava uma grande preocupação 

do arquiteto pelas necessidades dos seus utilizadores, já que pensou de uma 

maneira muito cuidada nas vistas, nas várias divisões, nas relações entre os 

espaços e nos recantos onde poderia ser agradável estar. Estes factos permitem 

estabelecer que Arne Jacobsen poderá ter sido influenciado pela Villa Stennas 

de Asplund, construída apenas dois anos antes (Thau, 2001).  

Na Finlândia, foi o arquiteto Eliel Saarinen (1873-1950) quem teve um dos papéis 

mais importantes para a arquitetura nórdica do fim do século XIX e princípio do 

século XX e as suas obras foram fundamentais para o desenvolvimento da 

arquitetura de uma nova geração de arquitetos escandinavos na qual se 

destacou Aalto. Saarinen utilizava materiais locais nos seus projetos, como a 

pedra e a madeira, mas os seus interiores transmitiam continuidade espacial e 

as várias zonas diferenciavam-se pela forma e carácter.  

Figura 2.17 Villa Stennas 

 

Figura 2.18 “Casa do Futuro” 

 

Figura 2.19 Casa de férias em 

Gudmindrup Lyng 

Figura 2.20 Villa Hvittrask, de 

Eliel Saarinen 
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 O arquiteto finlandês Alvar Aalto só começou a ser conhecido depois do edifício 

que projetou para a sede do jornal Turun Sanomat, entre 1928 e 1930. Apesar 

de ter sido influenciado por Saarinen, as obras de Aalto distanciavam-se do seu 

Romantismo. Em 1929, fez parte do segundo CIAM18 em Frankfurt, que tinha 

como tema a habitação para pessoas com baixo rendimento e onde conheceu 

László Moholy-Nagy, Walter Gropius, Le Corbusier e Sigfried Giedion. No 

mesmo ano, ganhou o concurso do Sanatório de Paimio, um equipamento de 

saúde, que é referido por Leonardo Benevolo como a sua primeira obra-de-arte 

(Benevolo, 1971). O arquiteto finlandês criticou muitas vezes o movimento 

moderno e destacou-se no seu tempo pela grande preocupação que tinha com 

os utilizadores dos seus espaços e principalmente pelo seu grande desejo de 

relacionar a arquitetura moderna com a necessidade de resposta às condições 

e culturas locais. Em 1935, Aalto afirmou: “[o] modernismo tem-se ocupado com 

o mundo da forma que aparece sob a influência da análise de novos materiais, 

dos novos processos, das novas condições sociais, etc. e saiu-se com uma 

encantadora confusão de tubos cromados, painéis de vidro, formas cubistas e 

cores inacreditáveis. Tudo leva a crer que tudo o que é possível fazer-se, foi feito 

no sentido de dar à nova arquitetura uma feição mais alegre e presumo, um lado 

mais humano; no entanto a impressão que nos fica é que ainda lhe falta o 

elemento humano” (Almeida, 1983: 147). Alvar Aalto também viajou muito e deu 

várias conferências, no entanto conhecia como ninguém as paisagens e os 

materiais do seu país e isso reflete-se na sua arquitetura orgânica e vernacular. 

Aalto teve também um papel muito importante na habitação unifamiliar. Na Villa 

Mairea, construída em 1939, antes da Segunda Guerra Mundial, o arquiteto 

finlandês desenha a planta em L, como as casas do século XIX, e relaciona a 

casa ao local de uma maneira muito sensível. A geometria é relativamente 

simples, mas o cuidado com os acabamentos e os materiais e a harmonia entre 

a arquitetura e a decoração contribuem para a riqueza da obra. A forma da 

planta, a pérgula, as janelas amplas e os pequenos degraus que diferenciam 

espaços são de uma modernidade indiscutível, no entanto Alvar Aalto utiliza 

materiais tradicionais, como a madeira e a pedra para que, a casa esteja 

perfeitamente adaptada ao local. Esta é considerada uma das casas mais 

importantes do movimento moderno (Schulz, 2000).  

 

As obras dos arquitetos nórdicos inserem-se numa vertente mais tradicional do 

movimento moderno, que deu origem ao Regionalismo Crítico – tema que irá ser 

                                                      
18 CIAM (Congrès International d'Architecture Moderne) foi uma organização fundada em 

1928 responsável por vários eventos e congressos que tiveram lugar em vários países da 
Europa. Estes tinham como principal objetivo divulgar os princípios do movimento 
moderno. 

Figura 2.21 Sanatório de Paimio 

Figura 2.22, 2.23 e 2.24 Villa 

Mairea 
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desenvolvido no próximo subcapítulo (Reação ao Moderno). Provavelmente pela 

sua tradição e cultura, as casas dos arquitetos nórdicos refletem uma grande 

preocupação com o Homem, que se traduz em obras com grande qualidade para 

os seus utilizadores. Estes arquitetos têm ainda uma grande facilidade em adotar 

soluções modernas nos interiores dos seus projetos, tornando-os muito 

confortáveis. No entanto, estas características podem também ser observadas 

nas casas de arquitetos portugueses estudadas de seguida. 
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2.1.2 Portugal 

 

Também em Portugal, a chegada do movimento moderno foi diferente do resto 

da Europa. Aqui, no fim do século XIX, vivia-se ainda numa época de ecletismos 

e de importação de modelos e modas de outros países da Europa. Construíam-

se chalets suíços e casas inglesas e os arquitetos seguiam o sistema das 

Beaux-Arts de Paris19. O atraso da aceitação do movimento moderno em 

Portugal foi uma consequência do pouco incentivo à construção, da crise política 

e da ditadura militar, do início do século XX.  

No entanto, destacaram-se nesta época alguns arquitetos, como Raul Lino 

(1879-1974), que se distinguiu no seu tempo por defender o 

anti-desportugalismo, isto é, por ter sido contra trazer as modas dos outros 

países para Portugal, como os chalets ou as casas inglesas. Lino era um 

arquiteto culto e tradicional, formado numa cultura nórdica, que valorizava o lugar 

e defendia uma arquitetura orgânica. O arquiteto português teve um papel muito 

importante para a habitação em Portugal, contrariando os estrangeirismos e 

propondo modelos de casas portuguesas de acordo com a região onde se 

situam. Para Lino, “a casa é objeto sagrado, espaço de intimidade e de encontro, 

abrigo do corpo contra as intempéries que o fustigam e refúgio para o espírito 

após a luta diária que o assola” (Santos, 2011: 49). Em dois livros que publicou 

(A Casa Portuguesa, em 1929 e Casas Portuguesas, em 1933) explicou como é 

que a casa devia ser desenhada e construída e como é que o seu espaço devia 

ser organizado. Raul Lino defendia que a casa devia ser projetada a partir do 

interior e que cada espaço devia ser pensado em particular. Na Casa do 

Cipreste, desenhada por si em 1912, é possível observar uma relação muito forte 

entre o espaço construído e o lugar de implantação. A casa é composta por 

vários volumes que se adaptam organicamente à topografia do terreno e é 

evidente uma conceção espacial do interior para o exterior. Percebe-se também 

nesta casa um grande cuidado com a luz, os materiais, as vivências e as 

transições entre os espaços (Santos, 2011).  

A geração pioneira do modernismo em Portugal nasceu nos anos noventa do 

século XIX e seguiu-se a Raul Lino, Ventura Terra e José Luís Monteiro, 

iniciando a sua prática profissional entre 1920 e 1924. Deste grupo destacaram-

se os arquitetos Cristino da Silva, Carlos Ramos, Pardal Monteiro, Cassiano 

Branco, Cottinelli Telmo, Paulino Montez, Jorge Segurado e Rogério de 

Azevedo. Esta geração teve uma educação clássica, recebeu influências através 

                                                      
19 O sistema das Beaux-Arts de Paris foi um sistema de ensino pouco técnico baseado 

no estudo de estilos arquitetónicos passados e na cópia de modelos de edifícios antigos. 

Figura 2.26 Casa do Cipreste 

Figura 2.27 Pavilhão do Rádio 

Figura 2.25 Ilustração do livro 

Casas Portuguesas – casa-tipo 

no Minho 



39 
 

de imagens e por isso, não entendeu tão bem o modernismo. No entanto existem 

algumas exceções em obras como o Pavilhão do Rádio (1928-33), de Carlos 

Ramos ou o Instituto Superior Técnico (1927-41), de Pardal Monteiro, com claras 

influências de Gropius e onde o “funcional prevalece sobre o estético” 

(Fernandez, 1988: 18).  

Entre 1933 e 1943, a arquitetura portuguesa tinha um estilo nacionalista que 

utilizava elementos de outras épocas, mas que tinha também algumas 

influências modernas. Este período correspondeu ao início do Estado Novo, um 

período de ditadura política em Portugal, que durou até 1974. A arquitetura do 

Estado Novo foi muito influenciada pelas ditaduras alemã e italiana e, com o 

passar do tempo, tornou-se cada vez menos moderna e mais nacionalista, sendo 

que, no final da década de 30, o Estado chegou mesmo a pedir aos arquitetos 

para abandonarem os vanguardismos. O seu grande objetivo era reafirmar a 

capital do Império e fortalecer a imagem do país, saído de uma crise profunda, 

e por esta razão as principais obras realizadas foram edifícios públicos em 

Lisboa e a habitação não é muito valorizada. Esta promoção de obras públicas 

foi vista também como um estímulo à economia e uma contribuição importante 

para tentar solucionar o problema do desemprego. Do ponto de vista 

arquitetónico, os programas destas obras eram inovadores, aplicaram-se novas 

técnicas de construção, os projetos eram coerentes e tinham qualidade.  

Durante este período, para além dos arquitetos citados acima, destacou-se 

Francisco Keil do Amaral (1910-1975) que defendia a democracia e “tentava o 

compromisso entre a linguagem oficial, a modernidade e a procura de raízes 

verdadeiras da arquitetura tradicional portuguesa” (Fernandez, 1988: 28). Tal 

como Raul Lino, considerava o estudo das origens e da arquitetura vernacular 

portuguesa determinante para o trabalho dos arquitetos, no entanto Keil 

diferenciava-se deste pelo seu interesse pelo movimento moderno. Quanto à 

habitação, projetou entre 1939 e 1941 a sua primeira casa do Rodízio, na Praia 

das Maçãs. O “Bairro dos Arquitetos” no Rodízio, projetado na década de 

quarenta, foi um dos primeiros sítios em Portugal onde se construíram casas de 

férias. A casa de Keil era uma casa mínima, que seguia as ideias do movimento 

moderno, mas que, não desprezava o intimismo que grande parte da arquitetura 

moderna se esquecera e os seus materiais e geometria estavam muito bem 

integrados no local. Como não era uma casa de vivência permanente, o seu 

programa podia ser mais simples. Segundo Ana Tostões, “os espaços [desta 

casa] são pensados sobrepondo funções, valências diurnas e noturnas, 

ocupações domésticas diversificadas, zona privada e pública, sintetizando 

inovadoramente entre nós as questões postas a debate pela modernidade a 

propósito do alojamento.” (Tostões, 2013: 65). 

Figura 2.28 IST 

Figura 2.29 Pavilhão de Honra 

e de Lisboa da Exposição do 

Mundo Português, em 1940 

 

Figura 2.30 e 2.31 Casa do 

Rodízio 

 



40 
 

Como a cidade do Porto estava longe do poder, não sofreu tanto com as 

iniciativas oficiais e observam-se grandes diferenças entre as obras realizadas 

aqui e em Lisboa. No Porto, destacou-se o arquiteto Viana de Lima (1913-1991) 

que em 1939 projetou a casa Honório de Lima com grandes influências do 

arquiteto franco-suíço Le Corbusier. É visível nesta moradia a unidade, a 

continuidade e a harmonia dos volumes, bem como uma grande atenção aos 

pormenores e à estética. “O revestimento e a cor do edificado realçam o esforço 

de unificar o todo, preocupação já anteriormente tida pelo ‘seu mestre’ Le 

Corbusier; o envidraçado curvo no rés-do-chão sugere o da Villa Savoye, em 

Poissy; o tratamento das floreiras, dos pavimentos e dos lintéis que contornam 

os terraços, assim como o solário semicilíndrico e o envidraçado alto da estufa 

superior, os da urbanização Weissenhof, em Stuttgart; e a compartimentação 

sugerida na zona comum, que apela a um espaço único e contínuo, poderia, 

também ela ser adicionada à semelhança formal e conceptual desta obra em 

relação às mencionadas.” (Castro, 2011: 27). 

 

Pode-se assim concluir que, apesar de nem sempre ter sido fácil para os 

arquitetos portugueses do princípio do século XX fazerem projetos modernos, há 

várias exceções que representam espaços harmoniosos, intimistas, 

preocupados com o Homem e bem integrados no local, isto é, de uma 

modernidade indiscutível. Para além disto, os arquitetos referidos neste 

subcapítulo influenciaram vários arquitetos que irão ser abordados 

posteriormente, como Manuel Tainha e Siza Vieira.  

Figura 2.32 Casa Honório de 

Lima 
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2.2           Reação ao Moderno 
 

A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) deixou muitos países da Europa 

completamente destruídos e os estragos materiais foram substancialmente 

maiores do que os da Primeira Grande Guerra. No entanto, com a ajuda 

americana e os progressos técnicos, o período que se seguiu foi de expansão 

económica e de transformações sociais rápidas e profundas, que levou a um 

grande incentivo à construção (Benevolo, 1971).   

Com a guerra, muitas cidades europeias ficaram destruídas e com vários 

problemas ligados ao realojamento da população que se encontrava em 

condições de habitação muito precárias. Estes problemas pediam soluções 

rápidas e eficientes, que criassem novas casas e restruturassem a vida 

comunitária. Em Inglaterra, elaboraram-se planos para novas cidades, como o 

Abercrombie Plan (anel de novas cidades à volta de Londres) de Leslie Patrick 

Abercrombie e John Henry Forshaw; em França, Perret reconstruiu a cidade de 

Havre e Le Corbusier fez a Unité d'Habitation (1946) (Fernandez, 1988). Esta 

última obra teve um grande impacto na habitação europeia. Na Unité 

d'Habitation, Corbusier propôs uma nova solução para o tema da habitação: um 

edifício autónomo de grandes dimensões que incorporava arquitetura e 

urbanismo. Este era de betão armado, assente em pilotis, com cobertura plana 

e rodeado por espaços verdes. Os fogos eram duplex, organizados em “ruas 

interiores”. No entanto, para além dos fogos, a Unité d'Habitation era também 

composta por uma creche, um ginásio, uma zona de jogos e um teatro ao ar-livre. 

Este edifício de Corbusier gerou em vários arquitetos um grande desejo pela 

experimentação em edifícios de habitação coletiva: testaram-se, por exemplo, 

organizações de fogos e sistemas de circulação (Tostões, 1997). Foi também a 

partir do fim da Segunda Guerra que os arquitetos ganharam consciência da 

importância da habitação social já que, era necessário resolver problemas ao 

nível da mendicidade, das condições de habitação precárias e da assistência 

infantil. Quanto às habitações unifamiliares, foi também um período de muita 

construção de casas de férias ou moradias urbanas e suburbanas, em que os 

arquitetos puderam experimentar novas estéticas, programas, espacialidades e 

materiais, como a Farnsworth House (1946) de Mies van der Rohe ou a Casa 

Ugalde (1951) de José Antonio Coderch. Nos Estados Unidos, o fim da Segunda 

Guerra Mundial significou também o fim de uma grande depressão financeira e 

privações económicas. Assim, por volta de 1950, este país converteu-se numa 

nação de consumidores. Os americanos que voltaram da guerra casaram-se, 

tiveram filhos em números nunca antes vistos, dando origem ao baby-boom, e 

Figura 2.33 Unité d'Habitation 

Figura 2.34 Desenho de Le 

Corbusier da Unité d'Habitation 

Figura 2.35 Farnsworth House 

Figura 2.36 Casa Ugalde 
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do campo mudaram-se para os bairros suburbanos, perto das grandes cidades 

(Davies, et al, 2010).  

 

Depois da guerra, o movimento moderno deixou de ter o carácter unificador que 

teve durante as primeiras décadas do século XX e foram então revistos os seus 

valores. Por um lado, alguns arquitetos sentiam um grande desejo pela 

experimentação, que o período da guerra não lhes permitiu, e defendiam que a 

reconstrução devia ser baseada em inovações. Por outro lado, havia arquitetos 

que defendiam a humanização dos projetos, que se preocupavam com a 

qualidade de vida de todas as classes sociais e que procuravam influências na 

arquitetura popular e surgiu então um novo modo de abordar a arquitetura: o 

Regionalismo Crítico.  

  

Figura 2.37 Casa Sousa Pinto, 

de Keil do Amaral 
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2.2.1 Regionalismo Crítico 

 

O Regionalismo Crítico é uma tendência abordada pela primeira vez pelo teórico 

Kenneth Frampton nos anos oitenta, no entanto nela inserem-se obras que 

surgiram logo após a Segunda Guerra Mundial e no âmbito da crítica ao 

movimento moderno. Esta defendia que a arquitetura se devia relacionar com a 

arquitetura vernacular e tradicional e utilizar os novos materiais e técnicas, 

criticando as obras frias e desumanas dos arquitetos modernos, que não se 

preocupavam com as especificidades do local, como a topografia ou o clima. 

Frampton apoiou-se nos escritos do filósofo francês, Paul Ricoeur, que defendia 

a importância de se estabelecer uma relação entre a modernidade e as origens 

da civilização. Frampton defendia assim uma arquitetura que procura variações 

regionais, em vez de se contentar com um estilo global. Segundo o teórico, “a 

estratégia fundamental do Regionalismo Crítico é mediar o impacto da civilização 

universal com elementos derivados indiretamente das peculiaridades de um 

lugar em particular. (...). Talvez encontre a sua inspiração primordial em coisas 

como o espectro e a quantidade da luz local, ou uma tectónica derivada de um 

modo estrutural peculiar, ou na topografia de um determinado sítio.” (Frampton, 

1983: 773).  

O Regionalismo Crítico estabelece também uma relação muito forte com a 

natureza. Esta é uma tendência que respeita a topografia, não impondo os 

edifícios ao terreno; entende o clima e constrói consoante as suas 

especificidades, rejeitando os sistemas mecânicos de ventilação; e tira partido 

das particularidades da luz local para criar ambientes confortáveis. O 

Regionalismo Crítico procura ainda proporcionar aos utilizadores dos espaços 

experiências tácteis, para além das visuais. Assim, os edifícios desta tendência 

proporcionam experiências sensoriais relacionadas com a intensidade da luz, o 

cheiro e o toque dos materiais, a sensação de calor e frio e os sons dos 

elementos que constituem os espaços (Frampton, 1983).  

 

O Regionalismo Crítico teve uma grande expressão nos países nórdicos e em 

Portugal, já que os seus arquitetos procuraram sempre uma arquitetura que 

aliada ao movimento moderno não se esquece do tempo, das especificidades do 

sítio e das possibilidades técnicas. 

 

  

Figura 2.38, 2.39 e 2.40 Maison 

Carré, de Alvar Aalto 

Figura 2.38, 2.39 e 2.40 Maison 

Carré, de Alvar Aalto 
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2.2.2 Países Nórdicos 

 

Os Países Nórdicos tiveram papéis muito diferentes durante a Segunda Guerra 

Mundial. A Dinamarca e a Noruega foram ocupadas pelos alemães desde Abril 

de 1940 até ao fim da guerra. A Finlândia, por outro lado, não chegou a ser 

ocupada, mas travou batalhas com a União Soviética e a Alemanha. Quanto à 

Suécia, manteve-se neutra e fora da guerra.  

Na Suécia, devido ao afastamento da guerra, o debate arquitetónico não parou 

durante e após a Segunda Guerra Mundial. Assim, houve tempo para elaborar 

planos de reorganização urbanística nas principais cidades, como Estocolmo, e 

não houve a preocupação da reconstrução e planificação do que fora destruído 

pelas batalhas. Depois da guerra, a Suécia era ainda um dos países da Europa 

com habitações mais precárias, já que a classe trabalhadora vivia em casas com 

poucas condições. Com o crescimento da economia e a migração da população 

do campo para as cidades nesta altura, tornou-se urgente resolver este 

problema. Como consequência, nos anos setenta do século XX, a Suécia passou 

a ser um dos países da Europa com habitações com maior qualidade. Estas 

habitações dividiam-se em dois tipos, por um lado os conjuntos de três ou quatro 

pisos e por outro, os blocos com dez ou mais andares. As casas com poucos 

pisos destinavam-se às famílias com muitos filhos e tinham extensos relvados 

para que as crianças pudessem brincar. Os blocos com vários andares 

destinavam-se às pessoas solteiras ou aos casais sem filhos e tinham 

normalmente três fogos por piso, com poucas divisões. Os arquitetos suecos 

projetavam para usufruto das pessoas e não para se destacarem, aliavam a 

linguagem do movimento moderno à arquitetura tradicional e dedicavam-se ao 

estudo das funções da casa, o que resultou habitações muito bem planeadas 

(Caldenby, 2010). Na Suécia, havia uma grande consciência de que os edifícios 

eram construídos para servir os seres humanos. Assim, os arquitetos tinham 

uma grande preocupação com as necessidades dos seus utilizadores, da qual 

resultavam edifícios com qualidade: os vãos tinham as dimensões certas, 

utilizavam os materiais locais quando estes eram os mais adequados, 

procuravam proporcionar intimidade nas casas que projetavam e incorporavam 

o projeto ao seu terreno e paisagem. Apesar de por vezes criticarem a frieza do 

movimento moderno, os arquitetos suecos do pós-guerra não o abandonaram, 

tentaram humanizá-lo. “Porque, perguntam eles, havemos de desenhar janelas 

maiores do que o necessário, só para demonstrar que podemos criar uma parede 

inteiramente de vidro? Para quê projetar tetos planos se em cada Primavera se 

verificam infiltrações de água? Para quê evitar os materiais tradicionais se estes 

respondem bem à sua função e apresentam uma contextura e cor agradáveis? 
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Porquê inibir a fantasia e desprezar as decorações que desejamos 

intensamente?” (Zevi, 1973: 342). O arquiteto sueco, Sven Ivar Lind (1902-1980) 

projetou para si, entre 1945 e 1946, uma casa que exemplifica estes princípios. 

Esta casa, perto de Estocolmo, tem cobertura inclinada em telha, os vãos são 

posicionados nos sítios onde são precisos e têm a dimensão adequada e cada 

espaço é pensado de forma a responder às necessidades dos seus utilizadores. 

Para além disso, o trabalho dos diferentes níveis, que diferenciam espaços e 

vivências, revela uma grande modernidade (Winkler, 1955). O crítico inglês Eric 

de Maré deu a esta corrente arquitetónica sueca o nome de “Novo Empirismo”.  

Com uma participação na guerra mais ativa, a Dinamarca e a Finlândia sofreram 

destruições que eram urgentes reparar. No entanto, com a influência sueca, uma 

boa preparação técnica e uma economia organizada, a recuperação destes 

países não foi difícil. Em 1946, foi ampliado o território da capital finlandesa, 

Helsínquia, e em 1949 foi lançado um concurso para a sua ordenação. Ainda na 

Finlândia, em 1951 começou o planeamento da cidade de Tapiola, nos arredores 

de Helsínquia, uma pequena cidade com grande qualidade urbana e construtiva. 

Na Dinamarca, em 1947 havia já um plano para ordenar Copenhaga com vista 

na sua ampliação futura. Os arquitetos mais importantes nesta época pelas suas 

construções residenciais foram os dinamarqueses Nils (1914-2009) e Eva 

Koppel (1916-2006) e Jorn Utzon (1918-2008) e os finlandeses Heikki Siren 

(1918-) e Viljo Revell (1910-1964). No projeto de casas unifamiliares destaca-se 

Utzon que, inspirado pela arquitetura japonesa, por Wright e pelo modernismo 

europeu, foi capaz de reformular a casa dinamarquesa, assimilando e 

transformando as suas tradições. Algumas obras deste arquiteto podem ser 

inseridas no Regionalismo Crítico. A casa em Hellebæk, construída em 1952, 

para si e para a sua família é um destes exemplos. Utzon e a sua mulher 

desejavam ter um estilo de vida simples e a arquitetura primitiva foi a sua 

inspiração. A casa situa-se escondida na floresta e está muito bem integrada no 

local e no seu clima. Todos os seus pormenores foram cuidadosamente 

pensados e trabalhados em conjunto com a mão-de-obra local. Os materiais são 

os mesmos no interior e no exterior – a madeira e o tijolo – e os pormenores 

construtivos estão visíveis e foram trabalhados como se fizessem parte da 

decoração da casa. Segundo uma planta livre – open plan – a cozinha e a casa 

de banho são fixas, mas as restantes divisões têm paredes que móveis para que 

se possa reorganizar o espaço interior sempre que necessário (Weston, 2008). 

Depois da guerra, Utzon colaborou também com o arquiteto norueguês Arne 

Korsmo (1900-1968). Estes dois arquitetos tinham uma visão perante o mundo 

e a arquitetura muito parecida. Korsmo foi muito influenciado pela viagem que 

fez ao EUA em 1949 para ver as obras de Wright e Mies e era muito interessado 

no método de ensino de Gropius. Na sua casa em Oslo (1952-1955), a 

Figura 2.43 e 2.44 Casa em 

Hellebæk 

Figura 2.41 e 2.42 Casa de Sven 

Ivar Lind 
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construção e o open plan são muito modernos, enquanto o mobiliário e o jogo de 

cores do interior relembram as casas tradicionais norueguesas (Schulz, 1996). 

No princípio da década de cinquenta, Arne Korsmo em conjunto com outros 

arquitetos noruegueses, como Sverre Fehn e Christian Norberg-Schulz, 

formaram o PAGON (Progressive Architects Group Oslo Norway). Esta 

organização funcionava como uma delegação norueguesa do CIAM e defendia 

uma arquitetura moderna em concordância com os materiais e a linguagem do 

seu país. Este grupo manteve-se ativo até 1956 e contou muitas vezes com a 

participação de Utzon (Postiglione, et al, 2004).  

Também os arquitetos da geração anterior, Alvar Aalto e Arne Jacobsen, 

continuaram a ter uma grande importância na arquitetura do pós-guerra, não só 

nos países nórdicos como no resto da Europa e EUA (Benevolo, 1971). Aalto 

projetou várias ordenações urbanísticas na Finlândia e também grandes 

equipamentos, como a Câmara Municipal de Säynätsalo (1949-52). O arquiteto 

finlandês procurava uma tendência orgânica que se refletia nos aspetos formais 

das suas obras, na escala, na articulação dos espaços e no domínio das técnicas 

de construção. Esta organicidade pode ser observada na sua Casa Experimental 

de 1953, em Muratsalo e na Maison Carré de 1956, perto de Paris. Por outro 

lado, Arne Jacobsen depois de voltar da Suécia, onde esteve durante a guerra, 

fez sobretudo bairros de habitação, como o de Soholm (1950). O arquiteto 

dinamarquês tinha também um grande desejo pela experimentação, que se 

confrontou muitas vezes com o seu interesse pela tradição dinamarquesa. No 

entanto, ao contrário de Aalto que baseava a sua experimentação no trabalho da 

organicidade, Jacobsen interessava-se pela combinação de cores sofisticadas, 

materiais naturais e materiais artificiais, sem abandonar as técnicas tradicionais 

e equilibrando o artesanato e a indústria. A partir de 1955, Arne Jacobsen 

projetou várias obras com uma clara influência do arquiteto Mies van der Rohe 

(Benevolo, 1971). 

 

Com a facilidade de circulação da informação depois da Segunda Guerra, muitos 

destes arquitetos escandinavos foram estudados pelos arquitetos portugueses. 

O desejo por uma arquitetura que se adapta perfeitamente ao local e em que os 

seus interiores transmitem conforto e intimidade era partilhado por estes dois 

grupos de arquitetos. Assim, é possível reconhecer influências nórdicas em 

algumas obras portuguesas.      

Figura 2.45 e 2.46 Casa em Oslo 

Figura 2.47 Maison Carré 

Figura 2.49 Bairro de Soholm 

Figura 2.48 Casa Experimental 
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2.2.3 Portugal 

 

Apesar de Portugal não ter sofrido a destruição da guerra e em 1945 ainda 

prevalecer o Estado Novo, o fim da Segunda Guerra Mundial correspondeu a um 

período de grande movimentação de pessoas e informação a nível internacional, 

com reflexos na cultura e na sociedade portuguesas. Os portugueses 

começaram a ter acesso a viagens e a livros que lhes despertaram novos 

interesses e que lhes deram consciência de novos problemas e de novas 

soluções. Uma das consequências desta movimentação para a arquitetura 

nacional foi a procura, por parte dos arquitetos lusos, de influências 

internacionais, como as de Le Corbusier e Alvar Aalto, ou a criação de novas leis 

para ordenar as ações urbanísticas e responder às necessidades da população. 

No entanto, Portugal continuava numa ditadura, o discurso oficial era muito 

diferente dos ideais que já se defendiam no resto da Europa e prevalecia a 

arquitetura do regime (Fernandez, 1988). 

Com o desejo de liberdade que toda a movimentação do pós-guerra gerou nos 

arquitetos portugueses, muitos destes começaram a mostrar a sua posição em 

relação à ditadura e à sua arquitetura. Em 1946, arquitetos como, Keil do 

Amaral, Hernâni Gandra, Formosinho Sanches e Raúl Chorão Ramalho, 

formaram em Lisboa o grupo ICAT (Iniciativas Culturais de Arte e Técnica), que 

defendia uma nova arquitetura e se opunha à do regime. No Porto formou-se em 

1947 o ODAM (Organização de Arquitetos Modernos) que defendia 

fundamentalmente as ideias dos CIAM e que tinha como objetivo mostrar os 

princípios em que assentava o movimento moderno, através de exposições. 

Deste grupo faziam parte os arquitetos, Viana de Lima, Arménio Losa, Cassiano 

Barbosa, Mário Bonito e Fernando Távora. O ODAM publicou em 47 um ensaio 

intitulado “O Problema da Casa Portuguesa” que defendia o estudo da casa 

popular, visto que ela era funcional e estava de acordo com as intenções do 

movimento moderno, e declarava ser urgente relacionar a produção 

arquitetónica com a realidade portuguesa. Em 1948, com a publicação da Carta 

de Atenas na revista Arquitetura, o alojamento das classes operárias passou a 

ter uma grande importância para os arquitetos. No Primeiro Congresso Nacional 

dos Arquitetos, também em 1948, arquitetos de Lisboa e do Porto juntaram-se 

para discutir temas relacionados com a produção arquitetónica e o ensino da 

arquitetura em Portugal. Apesar de continuar a prevalecer a arquitetura do 

regime, no fim da década de quarenta e início da década de cinquenta, 

começava-se já a pensar na importância das ações urbanistas destinadas a 

acolher as necessidades da população e a arquitetura portuguesa começava, 

assim, a ganhar um carácter social. São exemplos desta influência os projetos 

Figura 2.50 Avenida EUA 

Figura 2.51 Bairro das Estacas 
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para a Avenida do Estados Unidos da América e para o Bairro das Estacas 

(Fernandez, 1988). 

Na década de cinquenta ocorreu um grande desenvolvimento da indústria 

portuguesa e uma consequente perda da importância das atividades ligadas à 

agricultura, que se traduziu num aumento da população nas principais cidades. 

O capital privado patrocinou várias obras com uma linguagem moderna, 

adaptada ao novo estilo de vida da população urbana e utilizando processos 

construtivos mais simples para obter mais rentabilidade. No entanto, também o 

poder estava cada vez mais flexível em relação à modernidade e esta década 

correspondeu a um período de evolução da arquitetura, em especial no campo 

da habitação, ao nível dos programas e da conceção dos espaços. Nas casas 

unifamiliares ensaiaram-se novas espacialidades e materiais e na habitação 

coletiva experimentaram-se organizações internas da casa, localização de 

acessos e jogos plásticos (Tostões, 1997). Estas experiências revelaram 

também uma maior preocupação dos arquitetos com as necessidades da nova 

vida quotidiana dos portugueses, já que a partir desta altura houve várias 

mudanças no comportamento das famílias como, o aumento do número de 

mulheres a trabalhar fora de casa, a mudança nos estatutos das empregadas e 

o aparecimento dos eletrodomésticos e da televisão (Acciaiuoli, 2015). Durante 

os anos cinquenta em Portugal, construíram-se várias moradias urbanas em 

bairros privilegiados, como o Bairro do Restelo. Este, projetado por Faria da 

Costa entre 1938 e 1940, foi inspirado na Cidade-Jardim de Ebenezer Howard e 

dividia-se em duas zonas: uma de moradias geminadas com projetos-tipo e outra 

com lotes maiores destinada a uma classe social mais alta. A Casa Sousa Pinto, 

construída por Keil do Amaral em 1950, foi construída num destes últimos lotes. 

Esta casa é um compromisso entre a modernidade e a tradição, em que o 

arquiteto utiliza materiais locais e elementos tradicionais, como a pérgula, mas 

desenha uma planta em leque, adaptada à topografia do terreno. Também na 

década de cinquenta em Portugal, o número de casas de férias aumentou por 

todo o país, especialmente pelo litoral. Um destes exemplos é a Casa Sande e 

Castro do arquiteto Rui d’Athouguia, construída entre 1954 e 1956 e inspirada 

nas casas de Mies. Aqui as paredes e as divisões foram reduzidas ao mínimo, 

assegurando apenas a fluidez e são os planos que estruturam o espaço. Esta 

casa estabelece uma relação muito forte com a natureza, já que o interior e o 

exterior se diluem (Tostões, 1997). Nesta altura, percebeu-se também que era 

necessário construir habitações sociais com o objetivo de melhorar as condições 

de vida das populações com menos recursos. Assim, em 1955 começou-se a 

operação dos Olivais, em Lisboa, da qual se destaca o bloco de quatro pisos de 

Braula Reis e João Matoso e as torres de oito pisos de Teotónio Pereira e António 

Freitas.  

Figura 2.52 Bairro do Restelo 

Figura 2.55 e 2.56 Casa Sande 

e Castro 

Figura 2.57 Bloco dos Olivais 

de Teotónio Pereira e António 

Freitas 

Figura 2.53 e 2.54 Casa Sousa 

Pinto 
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Ainda em 1955, Keil do Amaral promoveu o Inquérito à Arquitetura Popular 

Portuguesa, que tinha como objetivo catalogar a arquitetura vernacular do 

território português e que teve uma grande importância para a habitação. Keil 

defendia que era essencial estudar a produção arquitetónica espontânea do país 

e que isso iria influenciar de maneira determinante e positiva os projetos futuros. 

Este Inquérito tornou-se essencial para o conhecimento das realidades sociais 

das populações e para a tomada de consciência de que o ambiente construído 

influencia o comportamento das pessoas. O Inquérito contribuiu ainda para que 

os arquitetos portugueses integrassem na linguagem do movimento moderno as 

raízes da arquitetura popular. Na Casa de Ofir, construída em 1956 pelo arquiteto 

Fernando Távora (1923-2005), é possível observar o que o arquiteto aprendeu 

com a arquitetura tradicional no trabalho dos materiais, nas soluções 

construtivas, na escala dos espaços e no posicionamento da chaminé. A Casa 

de Ofir é composta por três volumes distintos articulados pelo vestíbulo, em que 

o corpo principal foi rodado para formar um pátio. O seu interior foi também 

cuidadosamente pensado, os espaços são fluídos e dividem-se pelos desníveis 

no pavimento e os diferentes pés-direitos. No uso do betão, nos efeitos de luz e 

no desenho das aberturas reconhecem-se influências de Le Corbusier e na 

conceção espacial e na conjugação dos materiais novos com os tradicionais é 

visível a influência de Aalto (Fernandez, 1988).  

 

Pode-se assim concluir que, o percurso dos arquitetos portugueses pelo 

movimento moderno foi muito diferente do resto da Europa. Pela censura a que 

estavam sujeitos pela ditadura e pela distância a que se encontravam do centro 

da modernidade, estes arquitetos formaram o seu próprio estilo adequado ao 

tempo, ao local e às possibilidades técnicas, mas recuperando princípios 

funcionais e formais da arquitetura moderna, podendo assim ser integrados no 

Regionalismo Crítico. 

 

 

  

Figura 2.58 e 2.59 Casa de Ofir 
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2.3           Reflexão Crítica do Moderno 
 

Durante a década de sessenta, a arquitetura moderna estendeu-se por todo o 

mundo. No entanto, o movimento moderno deixou de ter o carácter unificado que 

teve nos anos anteriores. A perda da unidade do movimento moderno aconteceu 

principalmente por quatro razões: a diminuição da importância dos CIAM e a 

formação do Team X20; a morte dos mestres, Le Corbusier, Gropius e Mies van 

der Rohe; os novos debates teóricos; e os projetos de grandes dimensões. Estes 

últimos foram uma consequência do aumento da população mundial, entre 1960 

e 1970. Nesta altura foi necessário expandir as grandes cidades, construir 

grandes equipamentos e elaborar planos para desenvolver os subúrbios 

(Benevolo, 1971).  

Um dos arquitetos que mais se destacou nesta altura, por marcar uma posição 

diferente do que o movimento moderno defendia, foi o americano Louis Kahn 

(1901-1974). Apesar de só ter começado a ser reconhecido nos anos cinquenta, 

quando já tinha cinquenta anos, as suas obras tinham uma qualidade equivalente 

à dos mestres referidos anteriormente. No entanto, a sua abordagem à 

arquitetura era muito diferente, já que combinava referências da Antiguidade 

Clássica com referências modernas para criar formas simples. Os seus projetos 

eram conhecidos também pelo trabalho da luz e da materialidade. Kahn 

desenhou casas unifamiliares com uma grande qualidade espacial. Um destes 

exemplos é a Esherick House, construída em 1961, com uma composição 

ortogonal e constituída por vários materiais. O seu interior é acolhedor e o 

material que predomina é a madeira (Benevolo, 1971).  

Kahn teve uma grande influência sobre os arquitetos Robert Venturi (1925-) e 

Charles Moore (1925-1993), os pioneiros do pós-modernismo. No fim dos anos 

sessenta do século XX, Venturi (1925-) escreveu um livro que marcou o início da 

arquitetura pós-moderna. Neste livro, Complexicity and Contradiction, Venturi 

defendia a criação de uma nova arquitetura, que se opusesse à frieza do 

movimento moderno. Segundo o arquiteto norte-americano, esta arquitetura 

podia conter elementos de estilos passados, não tinha que obedecer a qualquer 

regra e devia proporcionar uma atmosfera especial a quem a utiliza, isto é a 

arquitetura podia ser tudo o que o arquiteto desejasse. Venturi defendia ainda 

que os edifícios deviam ser complicados, ricos e com referências ao passado e 

                                                      
20 Team X foi um grupo de arquitetos que se formou a partir do 9º CIAM (1953) e que 

criticava as teorias dos CIAM anteriores. A sua abordagem estava muito relacionada com 
o urbanismo. Deste grupo faziam parte Bakema, Van Eyck, Candilis e Alison e Peter 
Smithson. 

Figura 2.60 e 2.61 Esherick 

House 

Figura 2.62 Vanna Venturi House 
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ao presente, em vez de depurados, simples e convencionais (Davies, et al, 

2010). Quanto à habitação, Robert Venturi considerava que as casas modernas 

não pareciam casas, que lhes faltava a qualidade de imagem e tinha um grande 

desejo por formas reconhecíveis e com identidade (Schulz, 2000). Em 1962, 

projetou a Vanna Venturi House, onde criticou a típica casa americana. Nesta 

casa, há várias referências arquitetónicas a outras épocas e facilmente se deteta 

a imagem exterior de abrigo pela sua empena simétrica e a grande chaminé. 

Para além disso, propositadamente a casa tem uma escala desmesurada e 

pretende ser irónica e divertida.  

Charles Moore (1925-1993) foi igualmente importante para o desenvolvimento 

da arquitetura pós-moderna. O arquiteto percebeu que já não havia o sentido de 

lugar na paisagem americana, invadida pelos arranha-céus e autoestradas, e 

defendia que o passado era essencial para projetar para o presente. As suas 

obras eram assim, muito influenciadas pela Antiguidade Clássica (Davies, et al, 

2010). Os arquitetos americanos influenciaram as obras ecléticas do inglês, 

James Stirling, e os projetos sóbrios e conceptuais do italiano, Aldo Rossi.  

Já nos anos setenta, houve uma grande crise económica que fez diminuir o 

crescimento demográfico dos países mais desenvolvidos. Esta crise fez com que 

se repensasse na melhor maneira da expansão das cidades: construir de novo 

ou reabilitar e reaproveitar o que já existe. Nesta altura, debateram-se também 

temas como a poluição atmosférica e a escassez de recursos e a nova 

arquitetura começou a preocupar-se com a crise energética. Também o trabalho 

e a vida quotidiana sofreram alterações com a automatização das indústrias e 

com a rapidez com que se tornou possível circular pessoas, bens, serviços e 

notícias e a arquitetura teve assim que responder a este novo modo de vida 

(Benevolo, 1971). Com a libertação dos estreitos limites do movimento moderno 

no final da década de setenta, os arquitetos exploraram novas possibilidades 

formais, construtivas e estéticas e foram para além dos ecletismos propostos por 

Venturi e Moore. A expansão económica das décadas de oitenta e noventa foi 

determinante para impulsionar estas liberdades artísticas e os arquitetos 

passaram a traçar o seu próprio caminho, independentes de estilos e 

movimentos (Davies, et al, 2010).  

No período que se seguiu à Segunda Guerra Mundial, o movimento moderno foi 

criticado e revisto por vários grupos de arquitetos. A partir da década de 

sessenta, esta reação ao moderno passou a ter mais força e a noção de 

qualidade arquitetónica foi expandida a mais países, os seus princípios foram 

reforçados e passou a estar mais associada à procura de influências na 

arquitetura tradicional e popular.    

Figura 2.63 Vanna Venturi House 

Figura 2.64 Bairro da Bouça, de 

Siza Vieira  
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2.3.1 Países Nórdicos 

 

O aumento da população e o crescimento das cidades foi também bastante 

visível nos Países Nórdicos a partir dos anos sessenta. Elaboraram-se novos 

planos urbanísticos para Copenhaga (1961) e para Estocolmo (1966) e na 

Finlândia, em 1961, projetou-se uma nova cidade satélite perto de Helsínquia, 

Kivenlahti, projeto no qual participou Alvar Aalto. A escala destes novos projetos 

não foi muito diferente da escala dos projetos realizados depois da Segunda 

Guerra e os arquitetos mantiveram a qualidade da construção e dos ambientes 

projetados, que já lhes era habitual (Benevolo, 1971). No entanto, nestes países 

sempre se deu maior importância ao conforto dos espaços interiores dos 

edifícios do que à qualidade do espaço urbano, pelas condições climatéricas não 

muito favoráveis a que estão sujeitos (Schulz, 1996). 

Na década de sessenta, Jorn Utzon continuou a ter um papel muito importante 

na renovação da arquitetura dinamarquesa e em 1968 desenhou a Bagsværd 

Church, perto de Copenhaga. Esta foi considerada uma das obras mais 

importantes da arquitetura religiosa do século XX, em que Utzon conciliou novos 

materiais e técnicas tradicionais, cultivando as tradições regionais. No entanto, 

nesta altura Utzon fez também obras importantes fora da Dinamarca como a sua 

obra de arte, a Ópera de Sydney (1958-1973) e a casa de férias para a sua 

família, em Maiorca, a Can Lis (1971). Nesta última, tal como na sua igreja, Jorn 

Utzon conseguiu conjugar a modernidade com o material local, o arenito 

amarelo-rosa. O arquiteto dinamarquês ficou fascinado pela beleza da ilha 

espanhola. A sua casa situa-se assim no topo de uma falésia e os diferentes 

volumes que a formam foram rodados de maneira a terem a melhor vista e a 

melhor orientação solar. No entanto, a Can Lis tem também uma riqueza espacial 

indiscutível, pelos diferentes níveis que diferenciam espaços, pelas galerias, 

pelos pátios e pelos telhados que se projetam (Weston, 2008). Na década de 

setenta, o arquiteto Henning Larsen (1935-2013) juntou-se a Utzon na renovação 

da arquitetura dinamarquesa. Este foi um arquiteto muito importante pela 

qualidade do seu trabalho e pela sua contribuição no debate contemporâneo. As 

suas obras eram caracterizadas pelas qualidades típicas da arquitetura 

dinamarquesa: ordem, simplicidade e detalhe. No entanto, os seus principais 

edifícios foram grandes equipamentos como universidades.   

Na Suécia, os arquitetos que se distinguiram nesta altura foram Carl Nyrén 

(1917-2011), Jan Gezelius (1923-), Bengt Lindroos (1918-2010) e Erik Figura 2.66 e 2.67 Can Lis 

Figura 2.65 Ópera de Sydney 
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Asmussen (1913-1998), um emigrante dinamarquês que tinha uma abordagem 

perante a arquitetura ao mesmo tempo nórdica e moderna (Schulz, 1996). 

Quanto à habitação unifamiliar, destaca-se a Villa Nyrén, projetada por Carl 

Nyrén em 1962. Esta é uma casa simples, onde predomina a madeira, mas com 

uma atenção cuidada a todos pormenores. O seu interior é flexível e revela um 

trabalho da luz delicado.   

Na Noruega, a década de sessenta foi um período confuso para a arquitetura, já 

que este foi o país nórdico onde o brutalismo, o estruturalismo, o 

pós-modernismo e o desconstrutivismo – novas correntes que levaram ao fim do 

movimento moderno – tiveram mais impacto. No entanto, o arquiteto Sverre Fehn 

(1924-2009) distinguiu-se por defender a arquitetura norueguesa, por considerar 

muito importante o estudo da arquitetura tradicional e por estabelecer sempre 

uma relação muito forte entre os projetos e a natureza (Schulz, 1996). Na sua 

Villa Schreiner (1959-63) estas características são visíveis. Sverre Fehn 

conseguiu que a casa se adaptasse completamente ao clima, à luz, às vistas e 

ao vento. O seu interior é flexível já que, com as suas paredes deslizantes pode 

ser adaptado às necessidades dos utilizadores, no entanto, não deixa de ser 

também íntimo e acolhedor e cada detalhe foi cuidadosamente pensado. O 

material predominante é a madeira e até mesmo as peças de mobiliário foram 

feitas neste material.   

Na Finlândia, destaca-se nesta época o arquiteto Reima Pietilä (1923-1993). 

Este arquiteto tinha uma atitude perante a arquitetura muito semelhante ao seu 

contemporâneo Sverre Fehn. Pietilä dava muita importância ao lugar e aos 

princípios básicos da arquitetura e as suas obras expressavam o ambiente 

finlandês (Schulz, 1996). 

 

A partir desta época, os arquitetos nórdicos começaram também a ganhar uma 

grande preocupação pela preservação do ambiente e a criar soluções 

construtivas eficientes em termos energéticos. Para além de continuarem a 

integrar os seus projetos ao local, estes arquitetos aproveitaram-se das 

inovações tecnológicas do fim do século XX para criar edifícios que não 

contribuíssem para o aumento da poluição atmosférica e da escassez de 

recursos e começaram a revelar um alto grau de responsabilidade social. Estes 

fatores contribuíram assim para que os arquitetos escandinavos continuassem a 

fazer obras com grande qualidade.    

  

Figura 2.69 e 2.70 Villa Schreiner 

Figura 2.68 Villa Nyrén 
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2.3.2 Portugal 

 

A década de sessenta em Portugal foi marcada pela emigração de alguns 

sectores da população em busca de melhores condições de vida. A indústria 

portuguesa era muito centralizada e com dimensões reduzidas e as carências 

na habitação continuavam a aumentar. Tentando resolver este problema, um 

grupo de arquitetos, no qual se encontrava Nuno Teotónio Pereira e Braula Reis, 

debruçaram-se sobre a questão da habitação social e construíram vários blocos 

de apartamentos, como os de Olivais Sul. Também neste período se realizaram 

ações urbanísticas com uma menor abstração do desenho e claras influências 

tradicionais, como o Plano de Chelas de 1965. No fim dos anos sessenta, os 

arquitetos dividiram-se por um lado, nos mais politizados e que intervinham nas 

questões que afetavam a população e colaboravam com a sociedade na 

conquista da sua própria cultura, como Nuno Portas e Nuno Teotónio Pereira, e 

por outro, os que construíam grandes obras privadas, principalmente ligadas ao 

turismo, que começava a ganhar importância nesta altura, como Tomás Taveira 

e Conceição Silva (Fernandez, 1988).  

O fim dos anos sessenta e o início dos anos setenta em Portugal correspondeu 

a um período de grandes investimentos no turismo, principalmente no Algarve, 

como o Hotel da Balaia (1968), de Conceição Silva. Para além destes grandes 

empreendimentos turísticos, fizeram-se também moradias destinadas a uma 

ocupação de curta permanência em tempo de férias. No entanto, estes projetos 

tinham muitas vezes pouca qualidade e uma falsa linguagem, já que os 

programas e o nível de conforto não eram tão exigentes por parte dos 

utilizadores. Para além disso, estes novos edifícios não se integravam bem nos 

aglomerados locais (Fernandez, 1988). Nesta altura, o arquiteto Nuno Portas 

(1934-) teve um papel muito importante na crítica não só a estes 

empreendimentos, como também a outros problemas da arquitetura portuguesa. 

Relacionados com a habitação, publicou dois estudos em que defendia a 

sistematização para a obtenção de maior rigor – “Funções e Exigências de Áreas 

de Habitação” e “Racionalização de Soluções da Habitação” (Fernandez, 1988). 

Nos anos setenta em Lisboa, observou-se ainda a construção de um grande 

número de obras de custo elevado no centro da cidade. Enquanto na periferia 

os bairros clandestinos aumentavam, no centro eram destruídos edifícios antigos 

para dar lugar a novos, destinados à banca ou a grandes empresas, como o 

Edifício Castil (1973), de Conceição Silva.  

 

Figura 2.71 Hotel da Balaia 

Figura 2.72 Edifício Castil 
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Esta foi uma época em que não havia nenhuma plataforma unificadora entre os 

arquitetos e estes traçaram o seu próprio caminho, não esquecendo as 

influências exteriores, mas tentando afastar-se da rigidez do movimento 

moderno. Destes arquitetos destaca-se para esta dissertação, Manuel Tainha 

(1922-2012), Hestnes Ferreira (1931-) e Siza Vieira (1933-), entre outros, que 

fizeram casas unifamiliares com grande qualidade arquitetónica. Raúl Hestnes 

Ferreira realizou uma viagem pelos países escandinavos que o inspirou muito 

nos seus projetos. Um dos seus primeiros projetos foi a Casa em Albarraque 

(1960) para o seu pai, o poeta José Gomes Ferreira. Inspirado pelos nórdicos, o 

arquiteto conseguiu integrar muito bem a casa no terreno, na paisagem e no 

clima. Esta é uma casa construtivamente simples, formada por uma massa 

estável e forte que se desdobra em volumes e pátios, orientados para a melhor 

vista e proteção do vento. O seu interior é amplo e a única divisão que tem uma 

porta é o escritório - lugar de privacidade para o poeta. Os outros espaços são 

diferenciados pelos degraus e pelos diferentes pés-direitos (Fernandez, 1988). 

Álvaro Siza Vieira, discípulo de Távora, conseguiu sempre compreender o 

significado da funcionalidade, da estética, das permanências e da escala da 

arquitetura portuguesa, criando obras novas com grande qualidade (Fernandez, 

1988). Para além disso, são também visíveis nas suas obras as influências do 

arquiteto finlandês Alvar Aalto, como o projeto para a Casa Dr. Júlio Gesta 

(1961), pela sua composição volumétrica que relembra a Maison Carré e a Casa 

Experimental em Muuratsalo (Sampaio, 2013). A Casa Gallo de Manuel Tainha 

(1968-1970) caracteriza-se pelo seu volume fechado para o exterior. O objetivo 

principal de Tainha nesta casa era tirar partido do mar e do pinhal e fechar-se a 

todas as construções que estão perto. Assim, a casa abre-se apenas para o pátio 

central que a organiza. Quanto ao seu interior, este é composto por uma 

diversidade de escalas que define os espaços (Pereira, 2013).   

Depois do fim da ditadura, em 1974, a principal preocupação dos governos 

provisórios foi resolver o problema da habitação que ainda afetava grande parte 

da população portuguesa. Assim, entre 1974 e 1975, Nuno Portas lançou um 

programa de habitação que consistia na construção de casas a baixo custo para 

famílias carenciadas – Operação SAAL (Serviço Ambulatório de Apoio Local) – 

em Lisboa, no Porto, em Setúbal e no Algarve. Estas casas eram projetadas por 

arquitetos contratados pelo Estado, eram financiadas a fundo perdido e no 

terreno, os moradores ajudavam na sua construção. O arquiteto Siza Viera teve 

uma participação importante nesta operação, nomeadamente no projeto do 

Bairro da Bouça, no Porto (Acciaiuoli, 2015).  

Figura 2.73 e 2.74 Casa de 

Albarraque 

Figura 2.75 e 2.76 Casa Gallo 

Figura 2.77 Bairro da Bouça 
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Em 1980, o partido Aliança Democrática chegou ao poder e com uma visão 

política mais conservadora, instaurou o culto da “portugalidade”, visando a 

integração de Portugal na CEE. Esta foi assim, uma época de intervenções em 

monumentos históricos como a Casa dos Bicos, a Torre de Belém ou o Mosteiro 

dos Jerónimos, no âmbito da XVII Exposição de Arte Ciência e Cultura. Em 1986, 

com a entrada de Portugal na CEE e aproveitando os fundos europeus, o Estado 

Português fez um grande investimento em infraestruturas, como hospitais, 

tribunais e polos universitários. O fim da década de oitenta foi assim um período 

de muito trabalho para os arquitetos portugueses, ao contrário da década 

anterior em que as obras estatais foram principalmente habitações sociais. No 

entanto, também se fizeram muitas obras privadas, como habitações coletivas e 

unifamiliares, já que o crédito bancário era cada vez mais acessível e 

abrangente. O arquiteto português Eduardo Souto de Moura (1952-) foi o autor 

de muitas destas moradias unifamiliares, sobretudo para a burguesia nortenha. 

(Grande, 2013). Um destes exemplos é a casa que projetou em 1991 em Moledo. 

Esta desenvolve-se horizontalmente e num só piso. As zonas sociais são em 

planta livre, mas os quartos mantêm a privacidade. Para Souto de Moura, o lugar 

é aquilo que se fizer dele e por isso, para implantar esta casa, escavou a terra e 

refez as plataformas (Silva, 2011). Foi também a partir desta altura que a crítica 

internacional começou a interessar-se pela denominada “Escola do Porto”21, 

principalmente pela obra de Fernando Távora, Álvaro Siza Vieira e Eduardo 

Souto de Moura. Siza chegou mesmo a fazer várias obras habitacionais foras de 

Portugal, como o edifício Bonjour Tristesse em Berlim (1980-1984) e o conjunto 

residencial Shilderwijk-West (1983-1984) em Haia, muito bem integradas no seu 

contexto (Grande, 2013).  

Nos anos noventa, o contributo da arquitetura foi fundamental para a projeção 

global de Lisboa, pelas obras realizadas no âmbito da presidência da CEE em 

1992 e da organização da Expo’98 (Grande, 2013). 

 

A partir do fim dos anos sessenta, Portugal sentiu também uma crise na 

arquitetura que levou à divisão dos arquitetos. De um lado estavam os que 

aceitavam a sociedade tal como ela estava e respondiam a tudo o que lhes era 

solicitado. Do outro, estavam os que não aceitavam esses princípios e se 

empenhavam na intervenção dos aspetos que afetavam as grandes massas da 

população portuguesa e colaboravam com a sociedade na conquista da sua 

                                                      
21 A “Escola do Porto” caracteriza-se por um ensino que dá grande importância ao 

desenho como um instrumento de perceção do mundo, apoia o progresso, favorece a 
humanização da arquitetura e defende o serviço público. Dos seus professores e alunos, 
destacam-se Carlos Ramos, Fernando Távora e Siza Vieira. (Figueira, 2002)  

 

Figura 2.81 Bonjour Tristesse 

Figura 2.78, 2.79 e 2.80 Casa em 

Moledo 
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própria cultura. Este último grupo acabou por traçar o seu próprio caminho, 

seguindo o legado dos seus mestres e conseguindo sempre obras com grande 

qualidade. 

 

. 

 

Neste capítulo, estudou-se evolução que a habitação sofreu durante século XX. 

Percebeu-se também que cresceu nos arquitetos, nomeadamente nos nórdicos 

e nos portugueses, uma preocupação em dar a melhor resposta às necessidades 

do Homem e em criar casas onde ele se sentisse confortável.   

No capítulo seguinte, aprofunda-se a condição para uma arquitetura habitacional 

de qualidade, através da análise de quatro casos de estudo, já contextualizados 

no presente capítulo. 
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“Um edifício não é um fim em si mesmo: ele enquadra, articula, estrutura, dá 

significado, relaciona, separa e une, facilita e proíbe. Consequentemente, as 

experiências arquitetónicas básicas têm uma forma verbal em vez de nominal. 

As autênticas experiências arquitetónicas consistem então, por exemplo, na 

aproximação e confronto com um edifício, em vez da apreensão formal de uma 

fachada; do ato de entrar e não simplesmente do desenho da porta; de olhar 

para dentro ou para fora através de uma janela, em vez da própria janela como 

objeto material; ou da ocupação da esfera de calor, em vez da lareira como 

objeto visual. O espaço arquitetónico é um espaço vivido e não um espaço físico, 

e o espaço vivido transcende a geometria e a mensurabilidade.”22 (Pallasmaa, 

2005: 63-64)      

 

As características que se procuraram fixar na presente tese para, em conjunto, 

estabelecerem a condição para uma arquitetura habitacional de qualidade, 

permitiram construir uma grelha de critérios de análise que possibilitou comparar 

os diferentes casos de estudo. 

Nesta dissertação, entende-se que uma obra tem qualidade arquitetónica 

quando, conciliando os materiais e as técnicas construtivas mais adequadas ao 

local e ao tipo de edifício, se conseguem criar espaços que servem todas as 

necessidades dos seus utilizadores e que têm a capacidade de os orientar e lhes 

proporcionam experiências espaciais que de algum modo os emocionam e 

cativam. 

Para uma contextualização das casas unifamiliares referidas no capítulo anterior 

da evolução da habitação durante o século XX, elaborou-se um esquema 

síntese, ilustrativo e demonstrativo das suas principais características (ver Anexo 

1), enfatizando algumas que se consideraram mais relevantes. Este esquema 

permitiu comparar casas do mesmo arquiteto, de arquitetos do mesmo país e 

casas de arquitetos nórdicos e portugueses, e perceber que muitas destas 

características eram comuns a várias obras. Também a partir deste esquema, 

foi possível identificar quatro características, que se consideraram fundamentais 

para estabelecer a condição para uma arquitetura habitacional de qualidade. 

                                                      
22 “A building is not an end in itself; it frames, articulates, structures, gives significance, 

relates, separates and unites, facilitates and prohibits. Consequently, basic architectural 
experiences have a verb form rather than being nouns. Authentic architectural 
experiences consist then, for instance, of approaching or confronting a building, rather 
than the formal apprehension of a façade; of the fact of entering and not simply the visual 
design of the door; of looking in or out through a window, rather than the window itself as 
a material object; or of occupying the sphere of warmth, rather than the fireplace as an 
object of visual design. Architectural space is lived space rather than physical space, and 
lived space always transcends geometry and measurability.”  
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Para cada uma destas características, procurou-se determinar e sustentar, qual 

das casas unifamiliares melhor a exemplifica: a materialidade e os pormenores 

da Casa em Hellebæk; a luz e a sombra da Villa Schreiner; a vernaculidade na 

Casa de Ofir; e a espacialidade da Casa de Albarraque (ver Anexos 2 e 3).  

Estas quatro características escolhidas estão relacionadas com os princípios 

estudados no primeiro capítulo da presente dissertação – “Uma Base para a 

Qualidade da Arquitetura”. A materialidade e os pormenores determinam, 

entre outras características, o princípio de solidez de uma obra – Firmitas – 

quanto mais adequados forem os materiais e mais cuidados forem os 

pormenores construtivos, melhor qualidade tem o edifício. Por outro lado, a forma 

como o edifício se relaciona com o local onde está implantado, a vernaculidade, 

e o cuidado no trabalho da luz e da sombra dos seus espaços, contribuem para 

a beleza dos edifícios – Venustas. Por fim, apesar das dimensões de um espaço 

e dos seus limites, a sua forma e as suas proporções contribuírem também para 

a beleza de uma obra arquitetónica, constroem ainda o princípio vitruviano da 

funcionalidade – Utilitas. A conjugação de todos estes elementos atribui riqueza 

ao espaço. 

 

Neste capítulo, em primeiro lugar, estuda-se cada uma das quatro 

características. De seguida, contextualiza-se cada casa selecionada e o 

percurso do seu arquiteto. Por fim, analisa-se de que maneira cada autor 

concebeu a obra e desenvolveu o projeto à luz dessas características. 
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3.1           Materialidade e Pormenores 
 

“A par da usual arquitetura do olho, existe também uma arquitetura do músculo 

e da pele. Há ainda uma arquitetura que reconhece os domínios da audição, do 

olfato e do paladar. (…). As arquiteturas de Frank Lloyd Wright e Alvar Aalto são 

baseadas num completo reconhecimento da condição humana e das múltiplas 

reações instintivas escondidas no inconsciente humano. (…) Alvar Aalto estava 

conscientemente preocupado com todos os sentidos na sua arquitetura. O seu 

comentário sobre as intenções sensoriais do desenho do seu mobiliário revela 

esta preocupação: ‘Uma peça de mobiliário que faz parte do habitat diário de 

uma pessoa não deve causar brilho excessivo da reflexão da luz e também não 

deve ser desvantajosa em termos de som, de absorção do som, etc. Uma peça 

que está em contato íntimo com o Homem, como uma cadeira, não deve ser 

construída em materiais que são excessivamente bons condutores do calor.’ 

Aalto estava claramente mais interessado no encontro do objeto com o corpo do 

utilizador do que com meras estéticas visuais.”23 (Pallasmaa, 2005: 70-71)        

 

Quando se observa uma obra de arquitetura, o primeiro contacto é o da sua 

imagem e a materialidade que a mesma expressa. Em muitos casos, encontra-se 

algum desajuste ou mesmo contradição entre estes dois fatores. Uma obra de 

qualidade é aquela que consegue que o diálogo dos dois construa o que se 

define nesta dissertação como “qualidade visual”. 

Sendo a materialidade uma das características determinantes para um autor 

atingir uma elevada qualidade arquitetónica numa obra, a mesma irá depender 

da competência, habilidade e invenção desse autor para manusear os diferentes 

materiais. 

A escolha dos materiais, assim como o trabalho dos pormenores construtivos, 

contribui para a qualidade de um espaço arquitetónico. A aparência e o toque 

                                                      
23 “Alongside the prevailing architecture of the eye, there is a haptic architecture of the 

muscle and the skin. There is architecture that also recognizes the realms of hearing, smell 
and taste. (…) Frank Lloyd Wright’s and Alvar Aalto’s architectures are based on a full 
recognition of the embodied human condition and of the multitude of instinctual reactions 
hidden in the human unconscious. (…) Alvar Aalto was consciously concern with all the 
senses in his architecture. His comment on the sensory intentions in his furniture design 
clearly reveals this concern: ‘A piece of furniture that forms part of a person’s daily habitat 
should not cause excessive glare from light reflection: ditto, it should not be 
disadvantageous in terms of sound, sound absorption, etc. A piece that cones into the 
most intimate contact with man, as a chair does, shouldn’t be constructed of materials that 
are excessively good conductors of heat.’ Aalto was clearly more interested in the 
encounter of the object and the body of the user than in mere visual aesthetics.”  

Figura 3.01 The Incredulity of 

Saint Thomas, de Caravaggio 
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dos materiais e dos seus detalhes influenciam a maneira como os utilizadores 

se sentem num espaço. 

“O olho é o órgão da distância e da separação, enquanto o tato é o sentido da 

proximidade, intimidade e afeto. O olho pesquisa, controla e investiga, enquanto 

o tato aproxima e cuida”24 (Pallasmaa, 2005: 46). Segundo Pallasmaa, a 

experiência de uma obra arquitetónica faz-se a partir de todos sentidos, sendo 

que a visão e o tato são fundamentais, e os materiais utilizados na construção 

têm uma grande importância para esta experiência.  

Com o tato, é possível perceber a textura, a temperatura, o peso e a densidade 

dos materiais. As pessoas tendem a preferir nas suas casas materiais com um 

toque agradável, mais quente e que transmita uma sensação de intimidade e 

conforto. Por outro lado, “a visão revela aquilo que o tato já sabe”25 (Pallasmaa, 

2005: 42). A partir da visão, perceciona-se a aparência, os contornos e os limites 

dos materiais que já foram tocados. Este sentido é também fundamental porque 

atribui uma imagem àquilo que foi sentido pelo tato.   

“Ainda consigo sentir na minha mão a maçaneta da porta, esta peça de metal 

moldada como as costas de uma colher. (...) Recordo o barulho do seixo sob os 

meus pés, o barulho suave da madeira de carvalho encerrado nas escadas, oiço 

aporta de entrada pesada cair no trinco, corro ao longo do corredor sombrio e 

entro na cozinha, o único lugar iluminado nesta casa” (Zumthor, 2005:9). Estas 

são memórias de infância do arquiteto suíço Peter Zumthor, memórias dos 

materiais que foi percecionando a partir de todos os sentidos e que agora tenta 

recuperar nos seus projetos. Todas as obras de Zumthor têm um trabalho muito 

cuidado dos materiais. Para este arquiteto, é muito importante que eles 

demonstrem a sua verdadeira natureza, que toquem as pessoas e que possam 

transmitir aos utilizadores experiências sensoriais únicas. Segundo Zumthor, “o 

sentido nasce quando se consegue criar no objeto arquitetónico significados 

específicos de certos materiais que só neste singular objeto se podem sentir 

desta maneira” (Zumthor, 2005: 10). Este autor valoriza a construção, onde a 

arquitetura que foi imaginada passa a fazer parte do mundo real, admira o 

trabalho dos construtores, artesãos e engenheiros e tenta por isso projetar 

sempre obras que enaltecem as suas capacidades e os seus conhecimentos 

sobre os materiais e as técnicas construtivas. Neste sentido, os pormenores de 

um edifício são muito importantes para Zumthor. Estes devem ser feitos de 

maneira que façam parte do todo e que não sejam apenas anexos decorativos, 

                                                      
24 “The eye is the organ of distance and separation, whereas touch is the sense of 

nearness, intimacy and affection. The eye surveys, controls and investigates, whereas 
touch approaches and caresses” 
25 “the vision reveals what the touch already knows” 

Figura 3.02 Peter Zumthor na 

construção da Bruder Klaus 

Chapel 

Figura 3.03 Termas de Vals 
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devem ainda “refletir a ideia base do esboço: homogeneidade ou separação, 

tensão ou leveza, fricção, solidez, fragilidade” (Zumthor, 2005: 14) e transmitir 

emoções aos utilizadores dos espaços. No seu projeto para as Termas de Vals 

(1996), todos estes princípios foram recuperados, contribuindo para a sua 

qualidade.  

Tomando por referência o modo de operar do Studio Mumbai, o seu fundador, 

Bijoy Jain (1965-), estabelece uma relação muito interessante entre o processo 

construtivo e os materiais que utiliza nas suas obras. Da sua equipa fazem parte 

um pequeno grupo de arquitetos e vários artesãos que participam também nas 

discussões conceptuais dos projetos. Como na Casa em Hellebæk, que irá ser 

analisada de seguida, as obras do Studio Mumbai desenvolvem-se a partir de 

modelos a grande escala, maquetes pequenas e à escala real, esquissos e 

estudos de materiais, mas sem recurso a desenhos técnicos. É no próprio local 

de trabalho, onde se elaboram todos os edifícios, desde os seus primeiros 

desenhos conceptuais, até a alguns dos seus próprios componentes. É por estas 

razões que, para além de todos os seus edifícios terem uma relação muito forte 

com o lugar e as suas tradições, refletem ainda um trabalho muito cuidado dos 

materiais (Wilson, 2011).  

 

De seguida, estuda-se a casa que Jorn Utzon projetou para si e para a sua 

família, em Hellebæk, analisando de que maneira este arquiteto compôs a obra 

à luz da sua materialidade. Apesar de estar condicionado por um orçamento 

apertado e pela localização isolada, Utzon empenhou-se em escolher os 

materiais que proporcionassem maior conforto e qualidade aos espaços e 

trabalhou-os para que os seus pormenores construtivos contribuíssem para a 

ambiência da casa.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Figura 3.04 Belavali House, de 

Studio Mumbai 

 

Figura 3.05 Ahmedabad House, 

de Studio Mumbai 
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3.1.1 Casa em Hellebæk 

 

i) O Arquiteto 

Jorn Utzon (1918-2008) foi um importante arquiteto dinamarquês, que ganhou o 

Pritzker em 2003. A sua infância, passada na cidade de Aalborg, foi marcada 

pelas atividades ao ar-livre e pelo interesse pelo trabalho do seu pai, que era 

engenheiro naval e que o fazia olhar para as formas simples da natureza, como 

as árvores e as ondas. Para além disso, nesta altura a família Utzon reconstruiu 

a sua própria casa, tornando-a mais simples, reorganizando o espaço e 

aproveitando da melhor maneira a luz natural. Todos estes fatores fizeram com 

que se matriculasse no curso de arquitetura, em 1937. Em 1942 e depois de 

acabar o curso, Utzon mudou-se para Estocolmo já que, a Dinamarca tinha sido 

invadida pelos alemães em 1940. Durante a Segunda Guerra Mundial, a capital 

sueca tornou-se um centro cosmopolita e o ponto de encontro de muitos 

arquitetos nórdicos. Aqui, Utzon acabou a sua formação académica, teve a 

oportunidade de estudar a arquitetura japonesa e chinesa e conheceu as obras 

de Frank Lloyd Wright e Erik Gunnar Asplund (Weston, 2008). Antes de voltar 

para a Dinamarca, depois do fim da Segunda Guerra, Utzon visitou Alvar Aalto 

em Helsínquia. Na Dinamarca, estabeleceu o seu atelier e construiu a sua 

própria casa em Hellebæk, perto de Helsingør. Durante a década de cinquenta, 

fez várias viagens pela América, Ásia e Norte de África, que foram determinantes 

para o seu percurso arquitetónico. 

Utzon fez vários projetos na Dinamarca, no entanto a sua obra mais conhecida 

é a Ópera de Sydney, onde se pode detetar a influência das formas da natureza, 

tão importantes na sua infância. O arquiteto dinamarquês ganhou 

inesperadamente o seu concurso em 1957 e a sua construção começou em 

1959. Porém, em 1966, Jorn Utzon abandonou o projeto por desentendimentos 

com o Governo Australiano, devido a custos e prazos. Durante os anos que viveu 

na Austrália, Utzon continuou a fazer algumas obras na Dinamarca e no Irão, e 

passou muitas vezes férias na ilha espanhola de Maiorca, onde acabou por 

construir também duas casas – a Can Lis (1971) e a Can Feliz (1994) – muito 

bem integradas na cultura mediterrânica. Depois de voltar definitivamente de 

Sydney, Jorn Utzon viveu entre a Dinamarca e Maiorca.  

 

 
  

Figura 3.06 Jorn Utzon  
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ii) A Casa26 

A casa em Hellebæk foi construída em 1952, pelo arquiteto Jorn Utzon, como 

casa permanente para si e para a sua família. Esta casa reflete influências das 

Usonian Houses de Frank Lloyd Wright, da Farnsworth House de Mies van der 

Rohe e da arquitetura japonesa na relação com a natureza, na planta flexível e 

no uso da madeira. Por um lado, Utzon desejava ter um estilo de vida primitivo 

e inspirou-se nos abrigos do Norte de África e do México para o projeto da casa. 

Por outro lado, estava dependente da mão-de-obra local e de um orçamento 

apertado (Weston, 2008).  

A casa situa-se no topo de um pequeno vale, no meio da floresta, perto da 

pequena cidade dinamarquesa de Helsingør. Esta desenvolve-se por cima de 

uma plataforma, num só piso com apenas 130 m2 e está escondida no meio das 

árvores. Por esta razão, quem vem visitar a casa, só a consegue ver quando já 

está muito perto (Weston, 2008). 

Utzon construiu uma relação íntima com o lugar já que, depois de ter comprado 

o terreno acampou ali durante vários meses e fez algumas maquetes à escala 

real. Estas maquetes permitiram-lhe perceber as relações com a natureza, o sol 

e as vistas, e foi a partir delas que se começou a construção da casa, sem 

desenhos planimétricos (plantas) ou outros desenhos técnicos (Weston, 2008).  

Sem o recurso a plantas, a casa foi projetada a partir de um módulo quadrado 

de 12 cm. Começou-se por construir a parede a Norte e o núcleo fixo das casas 

de banho e cozinha, a partir dos quais se desenvolveu o resto da casa (Weston, 

2008). As restantes divisões – sala comum, escritório e quartos – separam-se 

através de paredes soltas de madeira, constituídas por elementos (portas e 

armários) divisíveis por 12. Estas podem ser reorganizadas de acordo com as 

necessidades da família.  

A Norte, a casa tem uma parede fechada, para proteção dos ventos, que se abre 

apenas para o vão da entrada principal. Por esta razão, o escritório e os quartos 

das crianças são apenas iluminados por clarabóias. Orientada a Sul, há uma 

parede envidraçada, protegida interiormente por cortinas de seda, inspiradas na 

arquitetura de Mies (Weston, 2008). 

Para um aquecimento uniforme de todos os compartimentos da casa e devido 

às paredes móveis, optou-se por usar pavimento aquecido. Os materiais do 

exterior e do interior são os mesmos – tijolo e madeira de pinho – com diferentes 

tratamentos, dependentes do seu uso (Weston, 2008). 

                                                      
26 ver Anexos 4 e 8 

Figura 3.07 Casa em Hellebæk 

- Exterior  

Figura 3.08 e 3.09 Casa em 

Hellebæk - Interior  
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3.1.2 A Materialidade e os Pormenores da Casa em Hellebæk  

 

À medida que se aproxima da casa de Jorn Utzon, avista-se uma parede, com 

uma aparência sólida e resistente, de tijolo amarelo claro27. Este é o principal 

material utilizado na construção e, para além de ter uma boa qualidade térmica 

e ser de fácil montagem, tem ainda uma boa qualidade visual. O comprimento 

dos tijolos, 12 cm, foi usado como módulo para a construção da casa, já que não 

foram feitos desenhos técnicos.  

A casa “pousa” sobre uma laje de ensoleiramento em tijolos maciços, o primeiro 

elemento a ser construído. No entanto, a casa não ocupa toda a área desta laje, 

deixando espaço para dois alpendres, um à frente da sala e outro mais perto da 

zona dos quartos, elevados alguns centímetros em relação ao nível do jardim. 

Sobre a laje de ensoleiramento, os elementos a serem construídos de seguida 

foram a parede dupla, de tijolo e com caixa-de-ar, que se situa a Norte do terreno, 

e o núcleo fixo da casa de banho e da cozinha.  

A entrada na casa faz-se a partir de uma porta de madeira, com um toque suave 

e que contrasta com o tijolo maciço, de aparência forte e robusta, que constitui 

o resto do alçado Norte. Esta porta é o único vão do alçado e está protegida do 

Sol e da chuva por uma pérgula. 

Depois de abrir a porta, chega-se a um pequeno espaço, onde é impossível 

adivinhar a amplitude de toda a casa. Neste pequeno hall, há uma porta que se 

abre para as restantes divisões que funcionam em open plan. Depois de passar 

o hall, sente-se uma grande fluidez espacial garantida por uma extrema redução 

do uso de paramentos de tijolo28. O grande espaço é iluminado pelo amplo vão 

envidraçado que se prolonga por todo o alçado Sul e se estende desde a 

cobertura até ao pavimento. Para uma atmosfera mais agradável, este vão é 

protegido por cortinas de seda, que não rompem com a leveza do espaço. Estas 

cortinas estão fixas em calhas que se escondem por detrás da viga de 

coroamento do perímetro interior da casa. 

 

                                                      
27 “The tiles are treated in various ways: the covering brick-on-edge courses at the top 

edges of the walls are hard-fired, water-proof, yellow brick; perpendicular wall surfaces 
are less hard-fired, light, yellow brick, and in the kitchen and grill niche, in the shower and 
bathroom the same bricks are in the same bond, white glazed like ordinary porcelain tiles. 
The floors in the entrance hall, the kitchen floor and round the fireplace are made of 
pressed yellow-brown oblong floor tiles of clay. This varying treatment of the clay produces 
a fine homogeneous effect” (Weston, 2008: 61). 
28 as únicas paredes de tijolo maciço são as da zona da cozinha, da lareira e da casa de 

banho 

Figura 3.10 Casa em Hellebæk 

- Alçado Norte  

Figura 3.11 Casa em Hellebæk 

- Alçado Sul   

Figura 3.12 Casa em Hellebæk 

– Sala comum 

Figura 3.13 Casa em Hellebæk 

- Cozinha 
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A open plan, adotada como princípio de conceção, pode ser manipulada, se for 

essa a vontade dos utilizadores, por paredes divisórias que, em vez de fixas ao 

teto, estão postas entre pequenas vigas de madeira pintadas de preto para que 

se possam mover facilmente29. São estas compartimentações que delimitam o 

espaço dos quartos. O material das paredes móveis é a madeira de pinho, que 

para além de ser resistente, tem ainda baixa condutividade térmica, que lhe 

confere sempre um toque agradável e uma textura confortável, contribuindo para 

a qualidade do espaço. A madeira foi ainda utilizada para o forro do teto, que 

está fixo perpendicularmente a vigas de madeira, que estruturam todo o sistema 

e o revestimento do telhado. A utilização deste material em algumas paredes e 

no teto permite ainda que a luz que incide no interior das divisões seja mais 

difusa e suave.   

No revestimento do pavimento interior e exterior foram utilizados mosaicos, que 

por terem o mesmo tamanho dos tijolos das paredes (12 cm), não quebram a 

uniformidade visual. A alcatifa branca, utilizada esporadicamente em algumas 

zonas, como na sala de estar, contribui para um toque mais agradável e uma 

atmosfera mais confortável.  

 

Jorn Utzon afirmou, sobre a construção da Casa em Hellebæk, que todos os 

seus detalhes foram trabalhados cuidadosamente com a mão-de-obra local, mas 

que, foram também utilizados elementos produzidos industrialmente, por se 

tratar de soluções mais baratas e o orçamento ser apertado30. No entanto, 

mesmo estes elementos foram escolhidos de modo que nenhum dos espaços 

perdesse a sua qualidade. 

 

 

 

  

                                                      
29 “Walls and doors consist of frames with Oregon pine boards screwed on, giving them 
all the same appearance; we thus avoid taking into account the importunate dimension 
which a door in fact represents in a room. The walls extend from ceiling to floor with black 
painted wooden strips so the walls can be moved, the rooms re-arranged according to 
need later on” (Weston, 2008: 61). 
30“The house is handcrafted in every detail, but many of the solutions point towards 

industrial production, and I have worked towards the industrial objective and thus the 
cheap production of elements which together give the same rich potential for variation as 
craftsmen who are flexible enough to cover every need: builder, sites etc.” (Weston, 2008: 
61). 

Figura 3.14 Casa em Hellebæk 

- Planta 



70 
 

3.2           Luz e Sombra 
 

 

“Quanto mais misteriosa e convidativa é a rua de uma cidade antiga, com as 

suas áreas alternadas de escuridão e de luz, do que as ruas brilhantes e 

luminosas de hoje! A imaginação e o devaneio são estimulados pela luz difusa e 

pela sombra. (…) O olho humano está perfeitamente sintonizado para o 

crepúsculo, em vez da luz clara durante o dia.”31 (Pallasmaa, 2005: 46).     

 

O trabalho da luz natural e da sombra num edifício tem um grande impacto na 

sua qualidade arquitetónica. Este trabalho pode conferir beleza e proporcionar 

conforto aos espaços, influenciando a maneira como os utilizadores se sentem 

e dirigindo os seus comportamentos. 

Segundo Louis Kahn, “um espaço não pode ser considerado arquitetura se não 

tiver luz natural”32 (Büttiker, 1993: 36) e a luz é para si, para além daquilo que 

faz com que tudo seja visível, a própria substância de todas as coisas que 

existem. Por outro lado, a sombra revela a disposição, a forma e a textura dos 

volumes que compõem os seus edifícios. É por isso essencial para que as obras 

atinjam uma elevada qualidade arquitetónica que o Homem, a luz e a sombra 

tenham uma relação harmoniosa.  

Os povos do Oriente tiveram desde sempre um grande cuidado com o trabalho 

destes elementos. Para os orientais, e ao contrário dos ocidentais, a beleza das 

coisas é revelada na penumbra, na obscuridade, e é a partir da sombra que ela 

é criada, mesmo em lugares insignificantes. Segundo o autor japonês, Jun'ichirō 

Tanizaki, “[o] belo não é uma substância em si, mas apenas um desenho de 

sombras, um jogo de claro-escuro produzido pela justaposição de diversas 

substâncias” (Tanizaki, 2008: 64). Este princípio está completamente integrado 

na cultura oriental e reflete-se no seu modo de vida: nos edifícios onde vivem e 

trabalham, nas cores que atribuem aos objetos do dia-a-dia, nos jardins 

sombrios, na maneira como se vestem e mesmo como comem.   

Várias obras de arquitetos ocidentais foram influenciadas pela arquitetura 

oriental, em especial pela arquitetura japonesa, como a Villa Schreiner, do 

                                                      
31 “How much more mysterious and inviting is the street of an old town with its alternating 

realms of darkness and light than are the brightly and evenly lit streets of today! The 
imagination and daydreaming are stimulated by dim light and shadow. (…) The human 
eye is most perfectly tuned for twilight rather than bright daylight” 
32 “[a] space can never reach its place in architecture without natural light” 

Figura 3.16 Indian Institute of 

Management, Louis Kahn 

Figura 3.17 e 3.18 Casa Japonesa 

Figura 3.15 National Assembly 

Building, Louis Kahn 
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norueguês, Sverre Fehn. As casas japonesas têm os telhados prolongados para 

que o seu interior esteja protegido da luz solar e os raios de luz não incidam 

diretamente nas paredes ou nos vãos. Os seus interiores são simples e 

depurados, já que “a beleza de uma divisão japonesa, produzida unicamente por 

um jogo sobre o grau de opacidade da sombra, dispensa quaisquer acessórios” 

(Tanizaki, 2008: 43). As paredes são pintadas de cores neutras e nunca com 

tintas brilhantes para que, a luz que penetra no interior seja indireta e difusa. Os 

japoneses criticam a arquitetura ocidental por introduzir demasiada luz artificial 

nos espaços, tornando-os muitas vezes desconfortáveis. Para além disso, ao 

contrário das casas orientais, as coberturas das casas ocidentais funcionam 

apenas como proteção das intempéries e são desenhadas para que o interior 

tenha a melhor exposição solar (Tanizaki, 2008).  

 

O trabalho da luz e da sombra concretiza-se então na orientação do edifício, na 

posição, no tamanho, na forma e na localização dos vãos, nos elementos que 

protegem as janelas e nos materiais usados no interior dos espaços que 

iluminam. Seguidamente examina-se a Villa Schreiner, estudando de que modo 

Sverre Fehn trabalhou a luz e a sombra para que os seus espaços atingissem 

uma elevada qualidade arquitetónica.  
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3.2.1 Villa Schreiner 

 

i) O Arquiteto 

O arquiteto norueguês, Sverre Fehn (1924-2009), formou-se em 1949 em 

arquitetura pela Oslo School of Architecture. Arne Korsmo foi o seu mentor e foi 

com ele e com outros arquitetos noruegueses que, no início da década de 

cinquenta, formou o PAGON (Progressive Architects Group Oslo Norway). Para 

além da arquitetura, Fehn era muito interessado pela música e na entrevista que 

deu para a revista L’Architecture d’Aujourd’hui em 1993, afirmou que “as duas 

disciplinas trabalham com o tempo. A arquitetura é uma paragem no tempo, uma 

filosofia escrita na terra, que marca a paisagem”33 (Lavalou, 1993). 

Entre 1952 e 1953, Fehn viajou por Marrocos e ficou muito interessado pela sua 

arquitetura vernacular. Depois desta viagem e até 1954, viveu em Paris, onde, 

com a ajuda de Korsmo, trabalhou no atelier de Jean Prouvé e esteve várias 

vezes com Le Corbusier.  

Quando voltou à Noruega, estabeleceu o seu próprio atelier. Desde o princípio 

do seu trabalho como arquiteto que Fehn procurou as formas básicas da 

arquitetura, não numa atitude historicista, mas numa busca pelas origens do 

movimento moderno. (Schulz, 1993). Sverre Fehn começou a ficar conhecido 

internacionalmente depois de projetar o Pavilhão da Noruega para a Exposição 

de 1958, em Bruxelas, e o Pavilhão Nórdico para a Bienal de Veneza de 1962. 

O arquiteto fez também vários museus, como o Hedmark Museum (1967-1979) 

e o Glacier Museum (1991-2002). No entanto, interessava-se muito pelo projeto 

de casas unifamiliares, apesar de considerar que estas exigiam muito trabalho e 

empenho. Das casas que projetou destacam-se a Villa Schreiner (1959-1963) e 

a Villa Norrkoping (1963-1964). 

Podem considerar-se três fases diferentes no trabalho de Sverre Fehn. A 

primeira fase, nas décadas de cinquenta e sessenta, distingue-se pela 

ortogonalidade e uniformidade das suas obras, claramente influenciadas por 

Mies. A segunda fase começa no fim dos anos sessenta e prolonga-se até aos 

anos setenta. Nesta assiste-se a uma crescente preocupação pela qualidade 

construtiva e a uma complexidade espacial dos seus projetos. Na terceira fase, 

que acontece entre os anos oitenta e o início da década de noventa, Fehn reflete 

sobre aquilo que fez nas fases anteriores, o que resulta em edifícios com 

identidade em que se sente unidade entre o espaço e a forma construída. Nas 

                                                      
33 “both disciplines work with time. Architecture is a stop in time, a philosophy written in 

the earth to mark the landscape” 

Figura 3.19 Sverre Fehn 
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obras deste arquiteto, especialmente nas desta última fase, observa-se uma 

abordagem humana perante a arquitetura que resulta em edifícios com grande 

qualidade (Schulz, 1993).  

Sverre Fehn teve também uma extensa carreira académica. Em 1971, começou 

a lecionar em Oslo, onde permaneceu até 1993. Em 1997, ganhou o prémio 

Pritzker. 

 

ii) A Casa34 

A Villa Schreiner foi desenhada por Sverre Fehn, entre 1959 e 1963, como 

residência permanente da família Schreiner. Nesta casa é possível detetar uma 

harmonia entre a arquitetura japonesa e a arquitetura nórdica, pelo trabalho da 

luz, da natureza e dos materiais.  

A Villa Schreiner situa-se numa zona de casas unifamiliares, nos arredores da 

capital norueguesa e foi desenhada para se adaptar completamente às 

condições do ambiente: posição do Sol, vento, vistas e temperatura.  

Esta casa é composta por um volume muito simples com cobertura plana, que 

se projeta para além dos limites das paredes exteriores, formando uma estreita 

varanda à volta da casa (Leatherbarrow, 2009). No entanto, a cobertura não está 

toda ao mesmo plano. Para iluminar o volume interior das casas de banho e 

cozinha, Fehn optou por desenhar a cobertura desse volume um pouco mais 

alta, criando assim um vão horizontal envidraçado entre os limites das duas 

coberturas.  

A casa está fechada para a rua e por esta razão, quem chega vê apenas uma 

grande parede de madeira sem qualquer vão ou relação com o exterior. No 

entanto, ao aproximar-se é possível detetar uma entrada lateral. Por outro lado, 

a casa está completamente aberta para o jardim já que, as divisões viradas para 

ele têm vãos amplos, que se abrem desde a cobertura até ao pavimento, 

concretizando o desejo do arquiteto de abolir a distinção entre estar dentro e 

estar fora (Leatherbarrow, 2009).  

O interior da Villa Schreiner é íntimo e acolhedor, muitos dos móveis foram 

desenhados por Sverre Fehn e cada espaço foi pensado com muito cuidado para 

que, cada um deles fosse agradável ao “estar”. Por exemplo, na parede que 

separa a zona de refeições da zona de estar o arquiteto incorporou de um lado 

um banco e do outro a lareira. O interior da casa é composto por um volume 

                                                      
34 ver Anexos 5 e 8 

Figura 3.20 Villa Schreiner - 

Exterior 

Figura 3.21 e 3.22 Villa Schreiner 

- Interior 
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central fechado que abriga as casas de banho e a cozinha e por dois espaços 

fluidos (sala comum e quartos), com divisões adaptáveis às necessidades dos 

seus utilizadores através de portas deslizantes. A varanda à volta da casa liga 

os quartos e a sala exteriormente (Leatherbarrow, 2009).  

Os materiais predominantes são a madeira de pinho, o vidro, o betão no exterior 

e o tijolo no interior. Quanto à iluminação, esta é muito cuidada. As janelas 

maiores abrem para o jardim, mas são protegidas pela cobertura da casa que se 

projeta. Para além destas, a sala comum é iluminada por vãos envidraçados 

altos, estreitos e horizontais, que se situam imediatamente abaixo do fim da 

cobertura. Os espaços do volume interior são iluminados por claraboias 

pontuais, situadas em locais estratégicos, e pelo vão envidraçado entre os limites 

das duas coberturas. 
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3.2.2 A Luz e a Sombra da Villa Schreiner 

 

Quando se chega à Villa Schreiner, é impossível adivinhar o ambiente luminoso 

do seu interior. O alçado Norte parece não ter qualquer tipo de relação com o 

exterior e a entrada faz-se a partir de uma abertura lateral, que se situa 

perpendicularmente em relação ao alçado. No entanto, logo depois de entrar no 

hall, os visitantes são surpreendidos por uma claraboia que ilumina o espaço, 

que está completamente fechado lateralmente. Esta claraboia situa-se, 

estrategicamente, por cima de um espelho. No hall fecham-se ainda as portas 

da cozinha, de uma casa de banho e da zona dos quartos, e é se encaminhado 

para a sala comum.  

A sala comum é caracterizada pela sua luminosidade e grande relação com o 

exterior, que deriva dos amplos vãos envidraçados, virados a Sul, que se 

estendem desde o pavimento até à cobertura. No entanto, a luz que entra por 

estas janelas não é demasiado intensa e desagradável. Como nas casas 

japonesas, a cobertura da Villa Schreiner avança para além dos limites das 

paredes exteriores, formando um estreito perímetro em sombra à volta da casa. 

Este funciona como guarda-sol e impede que a luz, que entra pelos amplos vãos 

da sala comum não incida tão diretamente no interior, contribuindo para o seu 

conforto. A sala é ainda iluminada por uma janela horizontal estreita, orientada a 

Oeste. A luz entra diretamente por este vão da parte da tarde, no entanto é subtil 

e pouco intensa. O material predominante na sala da Villa Schreiner é a madeira, 

tanto nas paredes como no revestimento dos tetos. Este material, para além de 

proporcionar um ambiente confortável, pela sua aparência e toque agradáveis, 

faz com que a luz que entra pelos vãos seja difundida, em vez de refletida, 

contribuindo também para a qualidade do espaço.  

Os quartos situam-se do lado oposto da sala, separados desta pelo volume 

central de serviço. Nos quartos, a luz que entra pelos amplos vãos envidraçados, 

que ocupam toda a parede, é suave e delicada. Isto deve-se ao facto de as 

janelas estarem orientadas a Este, recebendo luz direta pela manhã e luz pouco 

intensa durante todo o dia, e ainda por serem protegidas, tal como na sala, pela 

cobertura que se prolonga. O quarto principal tem ainda dois vãos estreitos 

verticais, na sua parede a Sul. O material utilizado nas paredes e nos tetos é 

também a madeira, que contribui para a difusão da luz.  

      

Figura 3.24 Villa Schreiner -

Alçado Norte 

Figura 3.25 Villa Schreiner - Hall 

Figura 3.26 Villa Schreiner -

Sala comum 

Figura 3.27 Villa Schreiner - 

Alçado Sul 

Figura 3. 23 Villa Schreiner - 

Planta Piso Térreo 
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Entre a sala comum e a zona dos quartos, existe um volume central que organiza 

a casa e abriga a cozinha e as casas de banho. Por estar situado no centro da 

planta, este volume parece não ter nenhuma janela. No entanto, a sua cobertura 

é um pouco mais alta em relação à das outras divisões, permitindo a existência 

de uma janela estreita e horizontal, que se situa entre os limites das duas 

coberturas e ilumina naturalmente a cozinha e as casas de banho. Por serem 

altos e estreitos, a luz que entra pelos vãos nunca é demasiado intensa. 

A qualidade da luz que incide no interior dos espaços da Villa Schreiner e 

proporciona atmosferas com grande qualidade deriva também da sua posição 

geográfica. A maneira como a luz incide muda consoante a latitude do local e 

nos países mais perto do Pólo Norte, os raios solares atingem obliquamente a 

superfície da Terra, durante todo o ano. Apesar destes alcançarem uma 

superfície maior, a sua luz é menos intensa e mais difusa. Segundo Schulz, 

“[aqui] no Norte, o Sol não nasce zenitalmente mas atinge as coisas 

obliquamente e dissolve-se num jogo de luz e sombra”35 (Schulz, 1996: 1).  

 

 

 

  

                                                      
35 “Here in the North, the sun does not rise to the zenith but grazes things obliquely and 

dissolves in an interplay of light and shadow” 

Figura 3.28 Villa Schreiner - 

Quarto 

Figura 3.29 Villa Schreiner - 

Cozinha 



77 
 

3.3           Vernaculidade 
 

 

“A Arquitetura Popular proporciona fontes preciosas para o estudo da génese 

arquitetónica. O claro funcionamento dos edifícios rurais e a sua estreita 

correlação com os fatores geográficos, o clima, (...) as condições económicas e 

sociais, (…) iluminam certos fenómenos basilares da Arquitetura, por vezes 

difíceis de apreender em edifícios eruditos, mas que logo ali se descortinam, se 

já estivermos preparados para os compreender e apreciar.” (AA/VV, 1961) 

 

Na sua definição enciclopédica, vernaculidade significa pureza de linguagem e 

refere-se a algo que é genuíno (Guedes, et al, 2004). Para que um edifício atinja 

uma elevada qualidade arquitetónica é muito importante que se verifiquem estes 

atributos. Em arquitetura, a vernaculidade concretiza-se na integração completa 

ao local onde os edifícios se situam, na sua adaptação ao clima, ventos 

dominantes, orientação solar e topografia e na utilização de materiais, técnicas 

e mão-de-obra locais.  

A par das inovações dos estilos, como o Gótico ou o Neo-clássico, houve sempre 

uma arquitetura popular, pura e genuína, feita de uma maneira muito simples, 

utilizando os materiais locais e que tinha como principais objetivos proteger os 

seus utilizadores das adversidades do clima e facilitar as suas atividades do 

dia-a-dia. Apesar de esta arquitetura ter influências dos estilos arquitetónicos e 

de acontecimentos marcantes para a sociedade, como a Revolução Industrial, 

tinha uma linguagem muito própria e variava consoante o seu local de 

implantação.   

Como consequência da linguagem arquitetónica internacionalizada do início do 

século XX, que não variava consoante as especificidades do local onde estava 

situada, surgiu um desejo de alguns arquitetos por uma arquitetura que 

procurava variações regionais e que queria adaptar os seus edifícios à 

envolvente (Hüppauf, 2005). Apareceram assim, na segunda metade do século 

XX, várias correntes que criticavam a desumanização do movimento moderno, 

como o Regionalismo Crítico, que conjugava os seus princípios progressistas 

com a tradição e relembrava a arquitetura popular. Os edifícios do Regionalismo 

Crítico estavam completamente integrados na sua paisagem, adaptavam-se à 

temperatura, à posição do Sol e aos ventos do seu lugar, utilizavam materiais 

locais e técnicas tradicionais e a vernaculidade estava muito visível.  

Figura 3.30 Arquitetura vernácula, 

no Egipto 

Figura 3.31 Arquitetura vernácula, 

na Grécia 

Figura 3.32 Bloco de 

Apartamentos em Barcelona, 

Coderch 
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Vários arquitetos nórdicos e portugueses tiveram uma especial admiração pela 

arquitetura popular dos seus países, da qual resultaram obras com claras 

influências da linguagem tradicional.  

No início do século XX, o arquiteto português Raul Lino voltou a Portugal, depois 

de ter estado a estudar em Inglaterra e na Alemanha, com um grande desejo de 

conhecer melhor o seu país. Deste desejo resultou uma viagem e uma grande 

paixão pela arquitetura popular portuguesa. “Os beirais, os alpendres, a pedra 

de cantaria, particularmente nos vãos, o azulejo, a caiação a branco e a cor são, 

segundo Lino, elementos fundamentais da casa portuguesa que se mantêm 

independentemente da sucessão de estilos. São manifestações de bom gosto, 

de bom senso e de honestidade na construção de casa anónimas sem 

pretensão, probas, usuais, cheias de naturalidade, belamente sólidas e 

escorreitas, que formam os arruamentos de há cerca de cem anos na maioria 

das nossas cidades” (Santos, 2011: 42). Nas suas obras passou então a 

verificar-se uma identidade nacional, uma procura pela harmonia com o existente 

e com a paisagem e uma grande influência da arquitetura vernácula, por exemplo 

na Villa Tânger (1903) na relação interior-exterior ou no trabalho da luz e da 

sombra.  

Depois de Raul Lino, Keil do Amaral teve também um papel muito importante na 

procura de uma arquitetura portuguesa que não esquece a modernidade, mas 

que se apoia nas suas próprias raízes. As obras deste arquiteto, como a Piscina 

do Campo Grande (1962), são orgânicas, bem relacionadas com a envolvente e 

preocupadas com o clima, a paisagem, o terreno e a luz. Keil interessava-se 

“pelas técnicas de construção tradicionais e pela sabedoria da Arquitetura 

popular” (Tostões, 2013: 20) e, em 1955, promoveu o Inquérito à Arquitetura 

Popular Portuguesa, que tinha como objetivo estudar a arquitetura vernácula das 

várias regiões de Portugal. Para participarem nesta pesquisa foram destacados 

vários arquitetos como Fernando Távora, Nuno Teotónio Pereira e Frederico 

George. Decorrente do Inquérito, surgiu então a Casa de Ofir, de Távora, que 

conjugava a modernidade com a tradição (Fernandez, 1988).  

  

Figura 3.33 e 3.34 Villa Tânger 
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3.3.1 Casa de Ofir  

 

i) O Arquiteto 

Fernando Távora (1923-2005) passou a sua infância no Minho, na Bairrada e 

nas praias da Foz do Douro, onde desde cedo mostrou aptidão para o desenho. 

Em 1952, acabou a sua formação em arquitetura pela Escola Superior de Belas 

Artes do Porto. No entanto, ainda antes de terminar o curso, em 1947, escreveu 

o ensaio "O problema da casa portuguesa. Falsa arquitetura. Para uma 

arquitetura de hoje.", onde defendia uma arquitetura moderna com raízes na 

cultura e na tradição e onde alertava para a necessidade de um estudo da 

arquitetura popular portuguesa – “aprender com o passado e pensar o presente, 

projetando o futuro, conciliando a especificidade de cada sítio e de cada contexto 

com as lições de modernidade da arquitetura do resto do mundo” (Coelho, 2011: 

16). Na década de cinquenta, participou ativamente nos últimos CIAM, nos quais 

defendeu uma arquitetura humanizada e a procura de influências nas culturas 

locais, preocupação partilhada também por Alvar Aalto (Coelho, 2011).   

Fernando Távora, tal como Keil do Amaral, tinha um grande gosto pela 

arquitetura espontânea do seu país. Este gosto fez com que, em 1955, 

integrasse a equipa responsável pelo Inquérito à Arquitetura Popular 

Portuguesa, dirigido por Keil (Bandeirinha, 2012). Decorrentes do Inquérito, a 

Casa de Ofir (1957), assim como o Mercado de Vila da Feira (1953-1959) e o 

Pavilhão de Ténis de Matosinhos (1957), refletem um encontro entre a 

modernidade, que se traduz principalmente nas possibilidades construtivas do 

betão e na planta funcional, e a tradição, refletida no trabalho dos materiais 

locais, nas técnicas construtivas e na escala dos espaços. 

Em 1959, Távora ganhou uma bolsa para visitar universidades norte-americanas 

de grande mérito. Esta viagem teve início em 1960 nos Estados Unidos, mas 

estendeu-se por outros países da América, pela Ásia e pelo Norte de África. Nos 

EUA, o arquiteto português teve a oportunidade de conversar com Louis Kahn. 

Esta viagem permitiu-lhe ainda perceber as especificidades culturais dos vários 

povos com que se cruzou e a sua contribuição para a organização do espaço 

(Bandeirinha, 2012). Em 1962, Fernando Távora escreveu o ensaio Da 

Organização do Espaço, como prova de dissertação para o concurso de 

professor na Escola de Belas Artes do Porto. Este ensaio procurava que cada 

leitor ganhasse consciência que também contribui para a organização do espaço 

e da importância dos espaços harmoniosos na sua vida, e na vida da sociedade 

(Távora, 1982). 

Figura 3.35 Fernando Távora 



80 
 

Fernando Távora deixou uma vasta obra onde os valores da modernidade estão 

em harmonia com a tradição. “Távora defendia um modo de pensar a arquitetura 

sem preocupações estilísticas ou opções apriorísticas com a imagem, que parte 

de uma preocupação funcional, encarada num sentido alargado do termo, 

alicerçada não só no uso mas também na identidade: procurando uma 

arquitetura que responda às necessidades sociais e económicas do Homem de 

hoje e possa ser realizada nas condições da Terra, encontrando o carácter 

nacional num somatório de condições regionais.” (Coelho, 2011: 18). 

 

ii) A Casa36 

A Casa de Ofir (ou Casa Doutor Fernando Ribeiro da Silva) foi projetada em 1956 

e construída entre 1957 e 1958 pelo arquiteto português, Fernando Távora. 

Nesta casa é possível detetar influências de Le Corbusier, no trabalho do betão, 

nos efeitos de luz e no desenho dos vãos; e de Alvar Aalto, na conceção do 

espaço e na conjugação de materiais novos com materiais tradicionais 

(Fernandez, 1988). No número 59 da Revista Arquitetura, publicado em 1957, 

Távora revela que os aspetos principais que teve em conta no desenho do 

projeto foram os gostos e as possibilidades económicas da família a quem se 

destinava a casa, o terreno e a sua vegetação, os ventos e a arquitetura e os 

materiais locais (Távora, 1957).  

A Casa de Ofir foi desenhada como casa de férias para uma família com vários 

filhos e situa-se numa clareira no Pinhal de Ofir, num terreno com um declive 

muito suave e com vista para o Rio Cávado.  

A sua planta organiza-se em três volumes com um só piso, dispostos em T, 

fechados a Norte e articulados pelo vestíbulo. O volume principal foi infletido, 

formando assim um pátio que protege a casa dos ventos dominantes. Cada um 

dos três volumes corresponde a uma função diferente: zona social (volume 

principal); zona de serviços; e zona de quartos.  

A organização interior revela uma grande modernidade. Os espaços interiores 

do volume principal são fluídos e dividem-se apenas pelos desníveis no 

pavimento, formando uma grande sala comum que remete para a open plan, de 

Frank Lloyd Wright. Nesta sala, reconhecem-se três espaços diferentes, uma 

zona de refeições, uma zona de estar e uma área mais íntima com lareira. A 

chaminé paralelepipédica da lareira é o elemento mais saliente da casa e o único 

pintado a amarelo, anunciando o conforto do interior a quem chega (Toussaint, 

                                                      
36 ver Anexos 6 e 8  

Figura 3.36 e 3.37 Casa de Ofir – 

Exterior  

Figura 3.38 Casa de Ofir – 

Interior  
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1992). Por outro lado, os espaços dos outros dois volumes são mais pequenos 

e fechados ao exterior. Na zona de serviços há uma cozinha, uma copa e o 

quarto da empregada com casa de banho. No volume dos quartos, há um quarto 

maior, para o casal, quatro quartos mais pequenos para os filhos e duas casas 

de banho. As paredes exteriores, entre o pátio e a sala comum e os quartos, são 

recuadas em relação ao limite do telhado, formando espaços de transição 

pavimentados que se podem tornar em espaços de estar (Coelho, 2011). 

Apesar da separação por zonas se reconhecer facilmente em planta, define-se 

de maneira diferente nos volumes exteriores. A sala comum, uma parte do 

vestíbulo e a zona de serviço têm a mesma cobertura de uma água. Quanto aos 

quartos, estes têm uma cobertura diferente, mas também de uma só água. A 

restante parte do vestíbulo tem uma cobertura plana que resolve o encontro das 

outras duas coberturas (Toussaint, 1992).  

Os materiais utilizados na construção da casa remetem para a arquitetura 

vernacular. No entanto, Fernando Távora não esquece a modernidade nas 

grandes vigas de betão aparente que sustentam a cobertura (Toussaint, 1992). 

Quanto aos vãos, estes têm diferentes formas e tamanhos consoante a zona da 

casa e a orientação solar. Os vãos maiores abrem para o pátio – aberturas 

amplas da sala comum e janelas em banda dos quartos – enquanto os mais 

pequenos abrem para os outros quadrantes. Na cozinha existe ainda uma 

abertura zenital, que em conjunto com o vão a Sul da copa, ilumina a zona de 

serviço (Toussaint, 1992). Grande parte dos móveis, como armários, secretárias 

e mesas de cabeceiras, e os candeeiros foram desenhados por Távora e em 

função dos espaços a que se destinavam (Coelho, 2011).  
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3.3.2 A Vernaculidade na Casa de Ofir 

 

Quando se chega à Casa de Ofir, percebe-se que está implantada num terreno 

com um declive muito suave, que é acompanhado pelos acessos orgânicos, que 

se adaptam ao relevo em vez de se imporem a ele. Observam-se ainda vários 

pinheiros no jardim, que foram mantidos no terreno mesmo depois da construção 

da casa e que proporcionam zonas de estar em sombra, especialmente no pátio.  

Uma vez que nesta zona o clima é ameno, sem muitas alterações durante o ano 

devido à proximidade do Oceano Atlântico, mas com algum vento a Norte e a 

Oeste, a casa está fechada a Norte e aberta para os quadrantes Sul-Este 

(Távora, 1961). Desta forma, aproveita também da melhor maneira a orientação 

solar. O pátio, formado pelos três volumes e pela inflexão do corpo principal e as 

paredes mais altas protegem a casa dos ventos dominantes. Pensa-se ainda 

que, o pátio pode ter sido inspirado na arquitetura tradicional, especificamente 

nos eidos das casas de lavoura desta região, que funcionavam como um espaço 

para abrigar os animais. Ainda no exterior, observa-se a cobertura de uma água, 

que deriva do facto de esta ser uma região com alguma pluviosidade.  

Os materiais utilizados na construção da Casa de Ofir relembram também a 

arquitetura popular. As paredes são espessas, rebocadas e pintadas de branco 

e mantêm a casa fria no Verão e quente no Inverno; a cobertura é revestida a 

telha; os pavimentos são de tijoleira e de grandes pedras de granito; e as 

caixilharias e as portas são feitas de madeira de pinho à vista. Para além disso, 

a tinta branca das paredes foi a única pintura utilizada em toda a casa, e até as 

placas de aglomerado de aparas de madeira e cimento, que forram e isolam o 

teto, estão à vista (Toussaint, 1992). 

Também o interior da casa reflete a harmonia com o local, não só pela escolha 

dos materiais, mas também pela sua organização e disposição. A entrada 

principal é feita pelo vestíbulo que encaminha os utilizadores para cada um dos 

três volumes que constituem a Casa de Ofir. Acompanhando o declive do 

terreno, o vestíbulo encontra-se um pouco mais alto do que o nível do jardim. À 

esquerda do vestíbulo, encontra-se o volume da sala comum, que apesar de não 

ter nenhuma porta a marcar a sua entrada, é diferenciado pela mudança de 

pavimento, que passa de largas pedra de granito para tijoleira, e por um degrau. 

Na sala comum há três zonas com usos diferentes, que se distinguem pela 

diferença de cotas que se adapta ao declive do terreno. Do lado oposto da 

entrada no volume principal, existe uma lareira em pedra bruta, típica das casas 

desta região, e que aquece a casa nos dias mais frios. Os vãos envidraçados da 

sala comum abrem para Sul e para Este, aproveitando a melhor orientação solar. 

Figura 3.39 Casa de Ofir – 

Entrada  

Figura 3.41 Casa de Ofir – 

Planta 

Figura 3.43 Casa de Ofir – Sala 

comum 

 

Figura 3.42 Planta casas de 

lavoura  

Figura 3.40 Casa de Ofir – Pátio 
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A janela a Sul estende-se desde a cobertura até ao pavimento, mas é protegida 

pelo telhado que se projeta, não deixando entrar demasiado calor e luz intensa 

no Verão.  

O volume que se situa mais a Oeste abriga as zonas de serviço. Por não ter tão 

boa orientação solar, este encontra-se mais fechado para o exterior e é iluminado 

apenas pelo vão da copa, a Sul, e por uma abertura zenital. A lavandaria é 

diferenciada do restante volume de serviços por um degrau, acompanhando 

também o desnível do terreno.   

O volume dos quartos está à mesma cota do vestíbulo e encontra-se em frente 

da porta da entrada principal. No entanto, por incorporar espaços mais privados, 

este volume é encerrado por uma porta. Quatro dos quartos situam-se na zona 

Este, com janelas em banda abertas a Nascente, que recebem luz de manhã, 

mas que são protegidas pelo prolongamento do telhado. O outro quarto tem uma 

janela aberta a Sul. Para melhor iluminação e ventilação, as casas de banho têm 

pequenos vãos envidraçados orientados a Oeste.   

O projeto da Casa de Ofir coincidiu com a participação de Fernando Távora no 

Inquérito à Arquitetura Popular Portuguesa. O arquiteto foi destacado para 

estudar a região Noroeste de Portugal, onde se situa o Pinhal de Ofir. Deste 

estudo, resultou uma análise profunda à arquitetura desta zona, ao seu clima, 

vegetação, relevo, hidrografia, demografia e geologia. A partir do Inquérito, 

Fernando Távora projetou a Casa de Ofir com um grande desejo de que ela se 

adaptasse completamente ao seu terreno, vegetação, ventos, orientação solar e 

materiais locais, tendo como inspiração a arquitetura tradicional do lugar. A 

vernaculidade nesta casa reflete-se assim, nos acessos e diferentes níveis do 

interior que acompanham o declive, na disposição dos volumes para proteção 

dos ventos, no tamanho e posicionamento dos vãos e nos materiais utilizados. 

 

 

  

Figura 3.44 Casa de Ofir – Sala 

comum 

 

Figura 3.45 Casa de Ofir – 

Cozinha 
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3.4           Espacialidade 
 

 

“[O] carácter essencial da arquitetura (...) está no facto de agir com um 

vocabulário tridimensional que inclui o homem. A pintura funciona em duas 

dimensões, a despeito de poder sugerir três ou quatro. A escultura funciona em 

três dimensões, mas o homem fica de fora, desligado, olhando do exterior as 

três dimensões. Por sua vez a arquitetura é como uma grande escultura 

escavada, em cujo interior o homem penetra e caminha.” (Zevi, 1977: 17)  

  

O espaço é o elemento mais importante da arquitetura já que, é aqui que decorre 

a vida de todos os homens. Uma obra de qualidade é aquela que, para além de 

satisfazer as necessidades dos seus utilizadores, também lhes proporciona uma 

experiência espacial rica, capaz de lhe transmitir sentimentos e sensações pela 

maneira como está o espaço está organizado. 

A experiência espacial numa casa é muito influenciada pela materialidade e 

pormenores, pela luz e sombra e ainda, pela vernaculidade. No entanto, 

percebeu-se que, as dimensões de um espaço e dos seus limites, a sua forma e 

as suas proporções e a sua articulação em diferentes níveis e alturas interiores 

são as contribuições que faltavam para completar a análise da espacialidade. 

“Logicamente, é graças à casa que um grande número de nossas lembranças 

está guardado; e quando a casa se complica um pouco, quando tem um porão 

e um sótão, cantos e corredores, nossas lembranças têm refúgios cada vez mais 

bem caracterizados” (Bachelard, 2008: 27-28). 

Segundo o arquiteto português Fernando Távora, que sempre se preocupou com 

a harmonia dos espaços arquitetónicos, “o homem organiza o seu espaço; a um 

indivíduo e a uma sociedade em equilíbrio correspondem um espaço harmónico; 

a um indivíduo e a uma sociedade em desequilíbrio corresponde a desarmonia 

do espaço organizado. A forma criada pelo homem é prolongamento dele - com 

as suas qualidades e com os seus defeitos. (...) Que seja assim o arquiteto – 

homem entre os homens – organizador do espaço – criador de felicidade” 

(Távora 1982: 85-87). É através da organização do espaço que se chega à 

riqueza espacial. A organização do espaço é o trabalho dos arquitetos, é a 

conjugação e composição das formas e volumes, tendo como fim a criação de 

ambientes à escala das necessidades, possibilidades e vontades do Homem. Os 

arquitetos devem organizar o espaço de forma harmoniosa, nunca se podem 

esquecer que o seu trabalho cria circunstâncias que podem beneficiar ou 

Figura 3.46, 3.47, 3.48 e 3.49 

Babylon: The Library, de 

Thierry Urbain 
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prejudicar os utilizadores e devem manter sempre um desejo por servir a 

sociedade. Os espaços de um edifício devem proporcionar uma experiência rica 

aos seus utilizadores e sensações, emoções e sentimentos diferentes e que 

contribuam para a sua felicidade. Numa casa é essencial que haja espaços 

confortáveis e convidativos, onde se possa estar socialmente; espaços íntimos 

e privados para recolhimento; e espaços funcionais, que satisfaçam as 

necessidades.  

De seguida, estuda-se a Casa de Albarraque, analisando de que maneira Raúl 

Hestnes Ferreira compôs a obra à luz do trabalho da sua espacialidade. Apesar 

de ter sido das primeiras obras construídas pelo arquiteto, esta casa proporciona 

diferentes ambientes, através da sua organização, composição, materialidade e 

relações com o exterior, que fazem com que os utilizadores possam ter 

experiências espaciais muito interessantes. 

 

  

Figura 3.50 Babylon: The Library, 

de Thierry Urbain 

  



86 
 

3.4.1 Casa de Albarraque 

 

i) O Arquiteto 

Raúl Hestnes Ferreira (1931-), filho do poeta e escritor José Gomes Ferreira, 

estabeleceu contato com Keil do Amaral desde muito novo, que lhe fez despertar 

o gosto pela arquitetura. Em 1952, começou o primeiro ano deste curso na 

Escola de Belas Artes de Lisboa, no entanto, no fim desse mesmo ano foi 

expulso da faculdade e mudou-se para o Porto onde passou a frequentar a 

Escola Superior de Belas Artes do Porto. Aqui cruzou-se com Fernando Távora, 

por quem tinha uma grande admiração e trabalhou com os arquitetos 

portugueses João Andersen, Arménio Losa e Cassiano Barbosa (Miguel, 2013). 

Com 26 anos, Hestnes Ferreira tomou a decisão de fazer uma viagem pelos 

países nórdicos. Esta não era uma viagem habitual no seu tempo já que, os 

jovens arquitetos iam normalmente para Itália, fascinados pelos escritos de Zevi. 

A sua primeira paragem foi a Noruega, onde viviam alguns dos seus familiares, 

seguidamente foi para a Suécia e por fim, viajou até à Finlândia. Aqui 

permaneceu durante um ano, trabalhou no atelier de Bacckman em Helsínquia, 

visitou em diversas ocasiões o atelier de Alvar Aalto e frequentou o curso de 

arquitetura da Helsinki University of Technology, onde foi aluno de Heikki Siren. 

Durante este ano, Raúl Hestnes Ferreira teve também a oportunidade de estudar 

e visitar várias obras de Aalto, Arne Ervi, Sverre Fehn e Erik Gunnar Asplund. A 

abordagem humana aos projetos, a unidade e as preocupações psicológicas 

visíveis nas obras destes arquitetos nórdicos, interessava muito a Hestnes 

Ferreira. Dois anos depois do seu regresso, em março de 1960, foi apresentada 

em Portugal uma exposição sobre arquitetura finlandesa. No âmbito desta 

exposição, Hestnes Ferreira escreveu uma crítica para a revista Arquitetura e 

apresentou duas conferências sobre a sua viagem pela Finlândia, uma em 

Lisboa e outra no Porto, numa altura em que os portugueses se começavam a 

interessar pela arquitetura nórdica (Miguel, 2013). 

Em 1962, voltou a sair de Portugal, desta vez em direção aos EUA, em busca de 

um contraste com a experiência que teve na Finlândia. Aqui estudou na 

Universidade de Yale e na Universidade de Pennsylvania, onde recebeu o 

diploma de mestre em arquitetura em 1963. Entre 1963 e 1965, trabalhou com 

Louis Kahn, em Filadélfia. A influência do arquiteto norte-americano foi 

determinante para a sua formação profissional e pode ser reconhecida na 

“referência permanente aos valores universais da Arquitetura, tomados como 

ponto de partida para aquilo que se inventa e se transforma, o vigor na definição 

Figura 3.51 Raúl Hestnes 

Ferreira  
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da forma e do espaço funcional, a lógica construtiva, a utilização de materiais 

tradicionais e o prazer artesanal do seu tratamento” (Duarte, 1998: 12).  

Hestnes Ferreira tem também uma longa carreira de professor universitário e 

continua ainda a trabalhar no seu atelier, que se instalou na década de sessenta, 

na Villa Sousa, em Lisboa.   

 

ii) A Casa37 

A casa de Albarraque foi um dos primeiros projetos do arquiteto Raúl Hestnes 

Ferreira. Desenhada e construída entre 1959 e 1961, logo depois de ter voltado 

da sua viagem pelos países nórdicos e quando estava a viver em Lagos, esta 

casa foi projetada especificamente para o seu pai, como um refúgio de férias ou 

fim-de-semana para o poeta. Nela é possível observar várias influências do 

finlandês, Alvar Aalto, e o arquiteto afirma também ter sido inspirado pela 

arquitetura algarvia. Os principais aspetos que Hestnes Ferreira teve em conta 

para o desenho da casa foram o cliente, o terreno, a paisagem, o clima e as suas 

influências culturais e profissionais (Ferreira, 1966).  

A casa de Albarraque situa-se num descampado com um declive suave nos 

arredores de Lisboa, com vista para a Serra de Sintra e para o mar. A casa é 

formada por uma massa estável e forte que se desdobra em volumes e pátios. 

A proteção à nortada e a utilização intensa da luz solar foram o ponto de partida 

para o seu desenho. Assim, esta está fechada a Norte de modo a estar protegida 

dos ventos fortes e aberta a Sul para aproveitar da melhor maneira a iluminação 

natural. Os vãos envidraçados que se abrem para os pátios no quadrante Sul 

são amplos. Por oposição, os que estão orientados para os outros quadrantes 

são pequenos e correspondem às zonas mais privadas (Ferreira, 1966).  

A casa organiza-se em dois pisos. No primeiro piso encontra-se a zona de 

serviço, com a cozinha e o quarto da empregada; a sala comum; e o escritório 

do poeta. A sala comum é ampla e fluída, no entanto, é possível distinguir três 

zonas diferentes pelos desníveis do pavimento e os pés-direitos: zona de estar 

de Inverno com lareira e pé-direito baixo; zona de estar de Verão virada para o 

exterior e com pé-direito alto; e zona de refeições (Ferreira, 1966). No piso 

superior, encontram-se dois quartos e uma casa de banho que procuram 

relações com o exterior, diferenciadas das do piso térreo. 

O arquiteto optou pela utilização de técnicas tradicionais e materiais e 

pormenores construtivos simples: paredes de alvenaria de pedra ou tijolo, 

                                                      
37 ver Anexos 7 e 8 

Figura 3.52 Casa de Albarraque 

– Maquete 

  

Figura 3.53 Casa de Albarraque 

– Interior 
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rebocadas e caiadas; interiores e caixilharias em madeira de pinho; e pavimentos 

em tijoleira.  

O desenho final da casa resultou do bom entendimento, da colaboração baseada 

na crítica e no respeito e na afinidade estética entre o cliente e o arquiteto 

(Ferreira, 1966).  
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3.4.2 A Espacialidade da Casa de Albarraque 

 

A entrada da Casa de Albarraque parece escondida por um alpendre, que a 

protege, e está marcada por uma mudança no material do pavimento. Depois de 

se subir um pequeno degrau e abrir a porta, chega-se ao interior, a um pequeno 

espaço, que esconde a amplitude do piso térreo pois está limitado à esquerda 

pela cozinha e em frente pela casa de banho social. No entanto, do lado direito 

é anunciado um grande e luminoso espaço, a sala comum. Neste espaço, apesar 

da sua fluidez, podem distinguir-se três zonas, três recantos, que são marcados 

pelos diferentes pés-direitos e pelos desníveis no pavimento – “todo canto de 

uma casa, todo ângulo de um quarto, todo espaço reduzido onde gostamos de 

encolher-nos, de recolher-nos em nós mesmos, é, para a imaginação, uma 

solidão. (...) Se nos lembrarmos das horas do canto, lembramo-nos de um 

silêncio, de um silêncio dos pensamentos” (Bachelard, 2008: 146).  

A zona de refeições é a que se encontra mais perto da entrada e, 

consequentemente, mais perto também da cozinha, por facilidades funcionais. 

Esta zona é iluminada por uma janela aberta a Oeste, onde se pode ver o pôr-

do-Sol nos jantares de Verão. Entre este espaço e o terraço, há uma zona de 

estar mais aberta para o exterior e com um pé-direito alto, que convida a uma 

permanência nos dias de Sol e de Verão. Neste espaço, há também umas 

escadas de madeira, trabalhadas em pormenor pelo arquiteto, que dão acesso 

ao piso superior. Descendo alguns degraus em relação à zona de estar de Verão, 

encontra-se uma zona de estar com lareira e com um pé-direito mais baixo. Este 

é um espaço mais quente e acolhedor e por isso destinado ao Inverno. O terraço 

está protegido lateralmente pelas paredes interiores que se prolongaram para o 

exterior, encontra-se elevado em relação ao nível do jardim e interiormente pode 

ser acedido pela zona de estar de Verão.  

Ainda no interior do piso térreo, para além da sala comum, o escritório reflete um 

trabalho muito cuidado da espacialidade. Este é um espaço íntimo e privado, 

para ser usado apenas pelo poeta como local inspirador para escrever. Por esta 

razão, o escritório encontra-se fechado e a um nível inferior em relação aos 

outros espaços da casa, quase como um abrigo à parte, completamente 

adaptado à maneira de ser e de viver do seu utilizador. Para proporcionar o maior 

conforto e intimidade, este espaço tem uma lareira, a mesa de escrever foi 

desenhada pelo arquiteto, especialmente para o seu pai, e o vão, para além de 

iluminar o espaço, permitia ao poeta perceber o que se passava no exterior, 

mesmo quando estava recolhido – “a casa abriga o devaneio, a casa protege o 

sonhador, a casa permite sonhar em paz” (Bachelard, 2008: 26).  

Figura 3.54 Casa de Albarraque 

– vista exterior 

  

Figura 3.55, 3.56 e 3.57 

Casa de Albarraque – Sala 

comum 

  

Figura 3.58 Casa de Albarraque 

- Escritório 
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Subindo as escadas que dão acesso ao piso superior, encontra-se um pequeno 

hall que distribui os utilizadores para os dois quartos, um à esquerda e outro à 

direita, e para a casa de banho, em frente. As janelas dos quartos abrem para 

Este, ao contrário dos vãos do piso térreo, procurando assim, diferentes relações 

com o exterior e uma melhor iluminação pela manhã. Em oposição ao piso em 

tijoleira da sala comum e do escritório, nos quartos optou-se pela utilização da 

madeira por ter um toque mais confortável. 

Tendo a vontade do cliente como ponto de partida para o desenho da Casa de 

Albarraque, a maneira como o espaço está organizado adapta-se perfeitamente 

às necessidades dos seus utilizadores. As proporções de cada espaço estão 

adaptadas ao seu uso – as zonas de serviço ocupam uma área menor, a sala 

comum ocupa o maior espaço e tem diferentes pés-direitos e os quartos ocupam 

todo o segundo piso. O desenho da forma da Casa de Albarraque é o resultado 

da necessidade da proteção à nortada e do desejo do arquiteto por criar cantos 

e recantos, onde é agradável estar, consoante a altura do dia e mesmo da 

estação do ano e que contribuem para a riqueza espacial da casa. No entanto, 

para esta análise é impossível esquecer a importância do trabalho dos materiais 

e dos pormenores, da luz e da sombra, e ainda da vernaculidade da casa. 

 

  

Figura 3.59 Casa de Albarraque 

– Planta Piso 0 

  

Figura 3.60 Casa de Albarraque 

– Planta Piso 1 
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3.5           A Qualidade da Habitação e a Utilização 
 

 

A qualidade da habitação está intimamente ligada com a qualidade de vida dos 

seus utilizadores. Uma casa é pensada para uma pessoa ou pequeno grupo de 

pessoas que nela vai habitar, permanente ou frequentemente, é a célula básica 

da vida de todos os homens, é o local onde passam grande parte dos seus dias, 

onde esperam ver as suas necessidades fisiológicas satisfeitas e onde desejam 

sentir-se confortáveis, protegidos e acolhidos. Uma casa difere de todos os 

outros tipos de edifícios pelo seu carácter pessoal e privado, por fazer parte da 

identidade dos seus utilizadores e por ser nela que estão guardadas as coisas 

com mais significado e importância.  

 

As quatro características estudadas nos casos de estudo são fundamentais para 

a qualidade da habitação porque influem também na qualidade de vida dos 

utilizadores. Os materiais que constituem uma casa transmitem diferentes 

sensações visuais e tácteis, que afetam a forma como os utilizadores se sentem 

nos espaços. Alguns materiais, como a madeira, transmitem sensações de 

intimidade e conforto e outros, como o betão, de solidez e proteção. Também a 

maneira como a luz incide dentro de uma casa e de como a sombra é projetada 

afeta os seus utilizadores. Para além de conferir beleza aos espaços, a 

orientação e a consequente incidência solar influenciam o conforto e dirigem os 

comportamentos das pessoas. Por outro lado, o estudo da arquitetura popular 

do local onde a casa se situa permite a criação ambientes em harmonia com a 

envolvente que influenciam o conforto e comodidade dos seus utilizadores. Por 

fim, o trabalho da espacialidade de uma casa afeta a qualidade da sua utilização 

porque proporciona experiências que comovem e despertam emoções e 

sentimentos a quem nela habita. 

 

Para garantir a qualidade da utilização de uma casa unifamiliar, é também 

essencial ter em conta, no momento do projeto, os desejos dos utilizadores que 

nela vão habitar e ainda o seu tempo de utilização.  

Numa casa unifamiliar distinguem-se três tipos de espaços relacionados com as 

necessidades e vontades dos seus utilizadores. Em primeiro lugar, estes 

necessitam de ambientes públicos, agradáveis ao “estar” e onde podem conviver 

com outras pessoas, como a sala de estar e de jantar. Estes espaços são 

normalmente maiores, mais amplos e flexíveis, com uma relação mais forte com 

Figura 3.61 Casa de Ofir 

  

Figura 3.62, 3.63 e 3.64 Casa 

em Hellebæk 
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o exterior e por isso mais iluminados. Geralmente estão orientados a Sul ou a 

Oeste, para terem luz durante todo o dia ou luz mais direta na parte da tarde. Em 

segundo lugar, o Homem tem também uma grande necessidade de se recolher, 

de estar sozinho na sua intimidade, de um lugar onde possa sonhar e perder-se 

nos seus pensamentos. Estes espaços, normalmente associados aos quartos, 

têm um carácter mais privado, as suas dimensões são mais reduzidas e têm 

janelas mais pequenas e viradas a Este, para receberem luz direta pela manhã. 

Por fim, para garantir o bom funcionamento de todos estes espaços e satisfazer 

as necessidades básicas dos utilizadores, uma casa precisa de espaços de 

serviço, como a cozinha ou a garagem. Estes têm usos específicos e por isso 

uma conceção mais rígida.  

No entanto, uma habitação pode ser utilizada por vários tipos de pessoas muito 

diferentes. Para além de espaços destinados a todos os que usufruem da casa 

– públicos, privados e de serviço – é ainda importante ter em conta desejos e 

necessidades específicas de alguns utilizadores. Por exemplo, as crianças 

precisam de espaços amplos para brincar sem restrições, mas onde estejam 

protegidos e se sintam seguros. Por outro lado, os jovens têm a necessidade do 

seu próprio espaço, onde possam recolher-se e estudar, mas também estar 

socialmente. As pessoas de mais idade precisam de espaços que lhes 

proporcionem o máximo de comodidade e adaptados à sua mobilidade.  

Por outro lado, é possível também distinguir diferentes usos, relacionados com 

o tempo de utilização das casas unifamiliares, e que influenciam o modo de 

projetar. As casas permanentes, habitualmente moradias urbanas, têm que ser 

principalmente funcionais e práticas e garantir aos seus utilizadores que todas 

as suas necessidades são satisfeitas. Estas têm assim distribuições funcionais 

mais rígidas e conceções menos livres. Enquanto as casas de férias ou de fim-

de-semana, normalmente situadas em ambientes rurais, têm como principal 

objetivo proporcionar aos utilizadores um abrigo calmo e acolhedor, longe da 

confusão do dia-a-dia, e permitem aos arquitetos programas mais flexíveis.  

 

A qualidade da utilização é assim atingida quando todas as pessoas que habitam 

na casa sentem as suas necessidades e desejos satisfeitos e encontram 

espaços onde se sentem bem, com os quais se identificam, que refletem a sua 

personalidade e que são capazes de proteger da sua intimidade.     

 

  

Figura 3.65 Casa de Albarraque 
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3.6           Avaliação 
 

 

Na presente dissertação, optou-se por analisar a habitação ao longo do século 

XX. Este foi um século marcado por grandes mudanças políticas, económicas, 

científicas e industriais que se refletiram no modo de vida, e por isso também no 

modo de habitar. 

O Paradigma do Moderno, que decorreu nas primeiras décadas do século XX do 

crescimento e desenvolvimento das cidades europeias e norte-americanas, do 

desenvolvimento da indústria e das possibilidades que o uso do betão trouxe à 

construção, foi um período de grandes ensaios e inovações urbanas e 

arquitetónicas. No campo da arquitetura, a habitação unifamiliar ganhou 

importância, como espaço primordial de experimentação do universo privado da 

atividade humana e demonstrou-se ser um terreno fértil a novas abordagens que 

acompanhassem e respondessem à vontade da população de se afastar da 

cidade e ter uma maior relação com a natureza. Este movimento deu origem às 

moradias urbanas e suburbanas e ainda à difusão das casas de férias e de fim-

de-semana. As casas unifamiliares passaram a ter uma conceção espacial mais 

fluída e flexível, o seu volume alterou-se e a relação interior-exterior tornou-se 

mais complexa.  

Depois da Segunda Guerra Mundial, o Paradigma do Moderno foi alvo de várias 

críticas, que lhe retiraram o carácter unificador da produção arquitetónica e 

originaram um movimento de revisão dos seus valores, por parte de alguns 

arquitetos e teóricos da arquitetura influentes, como Alvar Aalto e Kenneth 

Frampton. Entrou-se então num período de Reação ao Moderno. Nesta altura o 

conceito de qualidade arquitetónica ganhou um novo significado e surgiu um 

novo modo de abordar a arquitetura doméstica – arquitetura humanizada, 

dependente do local onde se situa, adaptada a cada utilizador e que lhe 

proporcionasse as melhores experiências espaciais. Destacaram-se neste 

tempo os arquitetos dos países nórdicos, que combinavam os princípios 

progressistas do movimento moderno com as técnicas e materiais locais, 

adaptavam os seus edifícios à envolvente e procuravam satisfazer todas as 

necessidades e proporcionar intimidade aos utilizadores.  

Após um primeiro momento de reação, identificou-se na presente dissertação 

um novo período de Reflexão Crítica ao Moderno, a partir da década de sessenta 

do século XX, no qual os arquitetos exploraram novas possibilidades formais, 

construtivas e estéticas e, mais independentes de estilos e movimentos, 

passaram a traçar o seu próprio caminho. Nesta altura, a noção de qualidade 
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arquitetónica foi expandida a mais países, os seus princípios foram reforçados e 

passou a estar mais associada à procura de influências na arquitetura tradicional 

e popular. Acompanhando este movimento generalizado à maioria dos países 

europeus, os arquitetos portugueses, muito influenciados pelos nórdicos, 

destacaram-se pela intervenção direta nas questões que afetavam a população 

e na conquista da sua própria cultura, construindo obras com elevada qualidade 

arquitetónica. 

A partir de uma análise alargada à habitação unifamiliar, centrada na produção 

do século XX foi possível eleger, neste capítulo, uma série de características 

intimamente ligadas aos princípios de solidez, funcionalidade e beleza 

enunciados por Vitrúvio e que, em conjunto, permitem definir a condição para 

uma arquitetura habitacional de qualidade. Estes são: os modos como os 

materiais e os seus pormenores são trabalhados em projeto; o efeito da luz e da 

sombra num edifício; a sua adequação ao local; a riqueza e a flexibilidade dos 

seus espaços; as relações interior-exterior propostas e as suas influências 

conceptuais. Quatro dessas características – a materialidade e pormenores, a 

luz e sombra, a vernaculidade e a espacialidade – foram identificadas como as 

mais determinantes nas obras dos arquitetos nórdicos e portugueses, mais 

abrangentes e fundamentais para a o estabelecimento da condição de qualidade 

arquitetónica da habitação unifamiliar. Estes atributos proporcionam a 

intensificação das experiências espaciais que orientam, afetam, emocionam, 

sensibilizam e cativam de forma positiva os seus utilizadores. 

  

 

 

  



95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  
 

CONCLUSÃO 



96 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



97 
 

4.1           Considerações Finais 
 

A presente dissertação procurou estabelecer a condição para a qualidade 

arquitetónica da habitação unifamiliar do século XX, tendo como principal 

referência os arquitetos nórdicos (finlandeses, dinamarqueses, suecos e 

noruegueses) e portugueses. 

Como base para este estudo, considerou-se a definição mais antiga de qualidade 

arquitetónica, a de Vitrúvio, apresentada no seu tratado “De Arquitettura”, no 

século I a.C. Segundo Vitrúvio, uma obra tem qualidade quando é, ao mesmo 

tempo, sólida (Firmitas), útil (Utilitas) e bela (Venustas). Procurou-se então 

perceber de que modo estes princípios evoluíram ao longo do tempo e como é 

que contribuíram para o tema da qualidade arquitetónica em geral. 

Estudou-se também em detalhe a habitação unifamiliar durante o século XX, por 

ter sido um tempo de muitos avanços e mudanças neste campo e por se 

acreditar que as soluções apresentadas como exemplos de qualidade continuam 

a ser válidas nos dias de hoje. Analisaram-se os casos dos países nórdicos e de 

Portugal pela sua preocupação com a qualidade dos ambientes que afetam a 

vida dos utilizadores.  

Num último momento, utilizaram-se, como ferramentas de análise para o 

estabelecimento da condição de qualidade arquitetónica de uma habitação 

unifamiliar, quatro características fundamentais, que se inscrevem nos princípios 

de Vitrúvio: a materialidade e pormenores (princípio de solidez); a luz e sombra 

e a vernaculidade (princípio de beleza); a espacialidade (princípios de beleza e 

funcionalidade), 

 

O conjunto das análises permitiu elaborar uma série conclusões sobre a 

evolução da qualidade arquitetónica, sobre a arquitetura habitacional unifamiliar 

nórdica e portuguesa durante o século XX e ainda sobre a condição para uma 

arquitetura habitacional de qualidade. 

Em primeiro lugar, verificou-se que os princípios vitruvianos continuaram a ser 

uma base importante para a qualidade arquitetónica, durante o século XX. 

Quanto ao princípio de solidez, percebeu-se que os materiais resultantes das 

evoluções tecnológicas deveriam ser conjugados com os materiais locais. Os 

primeiros permitem mais liberdade construtiva, enquanto os segundos garantem 

a harmonia com o local. O conceito de funcionalidade sofreu várias alterações 

ao longo dos séculos, tornando-se cada vez mais “humano”. Os espaços dos 

edifícios deixaram cada vez menos de ter funções rígidas e pouco flexíveis 
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passando a ser fluídos e harmoniosos. O princípio vitruviano de beleza dos 

edifícios foi o que, ao longo da história, mudou mais o seu carácter. Este deixou 

de se referir aos elementos formais e compositivos de um edifício e relacionou-se 

com a maneira como um espaço está organizado e a beleza das vivências que 

é capaz de proporcionar aos seus utilizadores.    

Pode concluir-se primeiramente que uma edificação atual tem qualidade 

arquitetónica quando, conjugando as vantagens e progressos do movimento 

moderno no campo dos materiais e técnicas de construção com os materiais e 

técnicas locais, se criam espaços que respondem a todas as necessidades e 

desejos dos utilizadores e ambientes que proporcionam experiências que 

estimulam as suas emoções e sentimentos. 

 

Uma segunda conclusão, que decorre dos estudos efetuados por esta 

investigação sobre a habitação do século XX, nos países nórdicos e em Portugal, 

é a da importância que os arquitetos estudados atribuíram à qualidade das casas 

que projetaram. Por um lado, devido às condições climatéricas pouco favoráveis 

dos países escandinavos, a sua arquitetura, para além de ser construída com os 

materiais e técnicas que melhor se adaptam ao ambiente, tentou sempre criar 

espaços interiores que proporcionassem o maior conforto e bem-estar aos seus 

utilizadores. As casas destes arquitetos refletem influências da arquitetura 

popular, principalmente pela sua simplicidade, comodidade, ordem e detalhe, 

mas não se esquecem dos princípios progressistas do movimento moderno e 

distinguem-se pela sua conceção humana, pela intimidade da composição, pelo 

trabalho cuidado da espacialidade e pela relação harmoniosa com a envolvente. 

Por outro lado, muitos arquitetos portugueses, fascinados pela qualidade dos 

edifícios nórdicos, procuraram influências nestes para os seus próprios projetos. 

As suas casas refletem qualidade arquitetónica pela relação forte entre o espaço 

construído e o lugar de implantação, pela procura de referências na arquitetura 

moderna, mas também na arquitetura popular e pelos espaços harmoniosos, 

intimistas e adaptados às necessidades dos seus utilizadores. 

 

O estudo aprofundado e centrado de casas unifamiliares nórdicas e portuguesas 

do século XX permitiu estabelecer a relação entre a sua qualidade arquitetónica 

e algumas características do seu projeto. Destas optou-se por escolher quatro 

mais recorrentes e que se consideraram fundamentais para o estabelecimento 

da condição para uma arquitetura habitacional de qualidade – materialidade e 

pormenores; luz e sombra; vernaculidade; e espacialidade. Pôde concluir-se que 

a forma como os arquitetos trabalham estas características desperta diferentes 
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sensações que podem causar comodidade, conforto, tranquilidade e bem-estar, 

dirige comportamentos e proporciona diferentes experiências que comovem os 

utilizadores. 

 

Entendendo que: 

A qualidade arquitetónica de uma habitação é a capacidade de proporcionar 

ambientes aptos a servir, acolher, proteger, aconchegar, confortar, tranquilizar, 

divertir e alegrar, isto é, de conter espaços que, para além de satisfazerem as 

necessidades de quem neles habita, lhes proporcionam bem-estar, 

comovem-nos e protegem a sua intimidade. 

 

Conclui-se então que a CONDIÇÃO PARA UMA ARQUITETURA HABITACIONAL DE 

QUALIDADE é a capacidade de proporcionar experiências que estimulam 

emoções, sentimentos e sensações. Para isso, é fundamental o trabalho dos 

materiais e dos seus pormenores e a manipulação da luz e da sombra, bem 

como, a adequação à sua envolvente e a organização, disposição e composição 

do espaço. 

 

 

4.2           Desenvolvimentos Futuros 
 

 

A compreensão da condição para uma arquitetura habitacional de qualidade 

enunciada nesta tese deve ser aprofundada em futuros desenvolvimentos. 

Identificam-se dois principais caminhos para a sua progressão, um de carácter 

de investigação e outro de carácter projetual.  

No campo da investigação, em primeiro lugar, poderá ser feita uma análise da 

arquitetura contemporânea, tanto nórdica como portuguesa, utilizando as 

ferramentas de análise da presente dissertação. Podem ser estudados 

arquitetos ou ateliers de arquitetura como por exemplo: Tham & Videgård ou 

Aires Mateus. Em segundo lugar, poderá ainda ser feito um aprofundamento das 

características que permitem definir a condição para uma arquitetura 

habitacional de qualidade já que, na nesta tese foram apenas desenvolvidas as 

quatro características consideradas mais relevantes. 
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Um interessante desenvolvimento futuro de carácter projetual consistirá na 

procura de uma elevada qualidade arquitetónica em projeto para uma casa 

unifamiliar, a partir das conclusões da presente dissertação. Esse projeto 

experimental poderá ser feito tanto a nível académico, como a nível profissional. 

.      
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                 ANEXOS 



Anexo 1 | Esquema Síntese das Casas Unifamiliares

Villa Stennas (1936) Casa Gudmindrup Lyng (1938) Villa Mairea (1939) Casa do Rodízio (1939-41) Casa Honório de Lima (1939)

Erik Gunnar Asplund Arne Jacobsen Alvar Aalto Keil do Amaral Viana de Lima

Diferentes níveis separam os espaços Bem integrada no local Bem integrada no local Bem integrada no local Volumes harmoniosos

Geometria simples

Mudanças de nível diferenciam espaços

Influência de Corbusier

Intimista

Casa em Estocolmo (1945-46) Casa em Hellebæk (1952) Casa em Oslo (1955) Casa Sousa Pinto (1950) Casa Sande e Castro (1954-56) Casa de Ofir (1956)

Sven Ivar Lind Jorn Utzon Arne Korsmo Keil do Amaral Ruy d'Athouguia Fernando Távora

Mudanças de nível diferenciam espaços Bem integrada no local Interior flexível Bem integrada no local Bem integrada no local 

Bom trabalho da luz Espaços fluídos

Infuência da arq tradicional norueguesa Relação forte com a natureza

Interior flexível e espaços cuidados Influência de Mies

Villa Nyrén (1962) Villa Schreiner (1963) Can Lis (1971) Casa de Albarraque (1960) Casa Dr. Júlio Gesta (1961) Casa Gallo (1968-71)

Carl Nyrén Sverre Fehn Jorn Utzon Raúl Hestnes Ferreira Álvaro Siza Vieira Manuel Taínha

Geometria simples Bem integrada no local Bem integrada no local 

Interior flexível Interior flexível Mudanças de nível diferenciam espaços

Atenção cuidada aos pormenores Bom trabalho da luz em todos os espaços Espaços cuidadosamente pensados

Bom trabalho da luz Harmonia entre a arq japonesa e nórdica

Espaços cuidadosamente pensados

Influência de Aalto e da arq algarvia (não foi construída)

Países Nórdicos Portugal

Volume fechado para o exterior e aberto para 

o pátio

Interior definido pelas escalas dos espaços

Programa simples (casa de férias mínima - 

funções dos espaços sobrepostas)

Compromisso entre modernidade (relação 

interior-exterior, complexidade espacial e 

funcional, intimidade da composição) e 

tradição (influência da arquitetura tradicional 

sueca) 

Atenção cuidada aos pormenores e à estética

Compromisso entre modernidade (construção 

e open plan) e tradição (mobiliário e jogo de 

cores do interior) 

Infl da arq tradicional (materiais, soluções 

construtivas, escala dos espaços), de Aalto 

(conjugação dos materiais novos com 

tradicionais) e de Corbusier (betão, efeitos de 

luz)

P
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o
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R
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o
 a

o
 M

o
d

e
rn

o
R

e
fl
e

x
ã

o
 C

rí
ti
c
a

 d
o

 M
o

d
e

rn
o

Trabalho cuidado das vistas, recantos para 

estar e relações entre espaços

Espaço fluído (paredes e divisões reduzidas 

ao mínimo)
Compromisso entre modernidade (planta em 

leque adaptada ao terreno) e tradição 

(pérgula) 

Infuência de F. L. Wright, Mies e da 

arquitetura japonesa

Compromisso entre modernidade (planta, 

janelas, diferentes níveis) e tradição 

(materiais) 

Influência de Aalto (composição volumétrica 

que relembra a Maison Carré e a Casa 

Experimental em Muuratsalo)

Atenção cuidada aos materiais e aos 

pormenores

Compromisso entre modernidade (riqueza 

espacial - volumes, pátios, galerias) e 

tradição do local (materiais)

Mudanças de nível e pé-direito diferenciam os 

espaços

Bem integrada no local (orientação solar, 

proteção dos ventos, materiais)



Casa em Hellebæk Villa Schreiner Casa de Ofir Casa de Albarraque

M
a

te
ri
a

lid
a
d
e
 e

 

P
o
rm

e
n
o
re

s Presença forte do tijolo no 

exterior, que lhe confere um 

carácter sólido e robusto, e 

interior dominado pelo 

conforto e intimidade da 

madeira

Madeira assume o protagonismo 

em todos os espaços da casa

Materiais locais (reboco, telha, 

tijoleira, pedras de granito e 

madeira) utilizados sem qualquer 

tipo de pintura à excepção das 

paredes. Vigas de betão à vista

Materiais locais (reboco de pedra 

e tijolo, madeira e tijoleira). 

Escadas e móveis desenhados 

em pormenor pelo arquiteto

L
u
z
 e

 S
o
m

b
ra

Vão amplo envidraçado, que se 

estende desde a cobertura até ao 

pavimento, em todo o alçado Sul, 

protegido por cortinas de seda

Vãos trabalhados segundo 

inspiração da arq. japonesa 

que conferem grande 

qualidade aos espaços - 

janelas amplas protegidas pelo 

prolongamento da cobertura, 

janelas horizontais e estreitas 

no topo da parede e clarabóias

Janelas amplas abrem para o 

pátio e estão protegidas pela 

cobertura que se projeta. Janelas 

mais pequenas abrem para os 

outros quadrantes

No piso térreo, as janelas amplas 

abrem para o terraço e as mais 

pequenas para os outros 

quadrantes. No piso superior, as 

janelas procuram relações 

diferentes com o exterior 

V
e
rn

a
c
u
lid

a
d
e

Materiais locais (tijolo e madeira) 

que protegem a casa das 

adversidades do clima. Casa 

fechada para o exterior a Norte

Materiais locais (tijolo e madeira) 

que protegem a casa das 

adversidades do clima. Casa 

fechada para o exterior a Norte e 

a Oeste

Inspiração da arquitetura 

popular - materiais locais, 

volumes acompanham o 

declive do terreno, boa 

orientação solar, pátio que 

protege a casa dos ventos 

dominantes 

Materiais locais. Disposição da 

casa protegida da nortada. 

Janelas procuram a melhor 

orientação solar

E
s
p
a
c
ia

lid
a
d
e

Open plan  que pode ser 

manipulada por divisórias móveis 

de madeira

Open plan  na sala e nos quartos 

e núcleo central fechado com as 

restantes divisões. Paredes 

divisórias móveis permitem que 

os espaços sejam flexíveis 

Três volumes distintos, cada um 

com diferentes funções, 

articulados pelo vestíbulo. 

Espaços diferenciados por 

mudanças de nível no pavimento 

e pé-direito

Diferentes ambientes criados 

pela arquitetura dos espaços - 

materialidade, organização, 

composição, relação com o 

exterior 

Anexo 2 | Esquema Síntese das Características Fundamentais



 



Casa em Hellebæk

Presença forte do tijolo no 

exterior, que lhe confere um 

carácter sólido e robusto, e 

interior dominado pelo conforto e 

intimidade da madeira

Figura 1. Cortes Transversais

Figura 2. Exterior - presença forte do 

tijolo

Figura 3. Interior - presença forte da 

madeira

Villa Schreiner

Vãos trabalhados segundo 

inspiração da arq. japonesa que 

conferem grande qualidade aos 

espaços - janelas amplas 

protegidas pelo prolongamento da 

cobertura, janelas horizontais e 

estreitas no topo da parede e 

clarabóias Figura 4. Pormenores de cada tipo de 

vão envidraçado

Figura 5. Fotografias de cada tipo de 

vão envidraçado

Figura 6. Planta com marcação dos 

vãos envidraçados

Casa de Ofir

Inspiração da arquitetura popular - 

materiais locais, volumes 

acompanham o declive do 

terreno, boa orientação solar, 

pátio que protege a casa dos 

ventos dominantes 

Casa de Albarraque

Diferentes ambientes criados pela 

arquitetura dos espaços - 

materialidade, organização, 

composição, relação com o 

exterior 

Figura 9. Sala comum Figura 10. Sala comum Figura 11. Escritório

Anexo 3 | Esquema Síntese das Características Fundamentais

Figura 7. Plantas das casas populares da região de Ofir 
e da Casa de Ofir

Figura 8. Esquema das casas populares da região de 
Ofir e da Casa de Ofir 



 



Anexo 4 | Ficha Caso de Estudo – Casa em Hellebæk

Casa em Hellebæk

Jorn Utzon

Hellebæk, Dinamarca

1952

Reacção ao Moderno
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1 piso. Cobertura plana
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D
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Z. Serviço (azul), Z. Privada 

(verde), Z. Pública (cinzento)

T
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e
 P
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ta

Open plan

Figura 1. Planta de Implantação

Figura 3. Alçado Oeste e Corte Transversal

Figura 2. Alçado Sul e Planta Piso Térreo



 



Anexo 5 | Ficha Caso de Estudo – Villa Schreiner

Villa Schreiner

Sverre Fehn

Oslo, Noruega

1959-1963

Reflexão Crítica Moderno

C
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to

Zona de casas unifamiliares
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p
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n
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ã

o

Terreno plano

O
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o

Fechada a Norte e a Oeste
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1 piso. Cobertura plana

M
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Tijolo e madeira

D
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u
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ã
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u

n
c
io

n
a

l

Z. Serviço (azul), Z. Privada 

(verde), Z. Pública (cinzento)

T
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e
 P
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Articulada

Figura 2. Alçados e Planta de Cobertura

Figura 3. Planta Piso Térreo

Figura 4. Cortes Transversais

Figura 1. Planta de Implantação



 



Anexo 6 | Ficha Caso de Estudo – Casa de Ofir

Casa de Ofir

Fernando Távora

Ofir, Portugal

1957-1958

Reacção ao Moderno

C
o

n
te

x
to

Zona de casas unifamiliares

Im
p

la
n

ta
ç
ã

o

Terreno com ligeiro declive

O
ri
e

n
ta

ç
ã

o

Pátio aberto a Sudeste

V
o

lu
m

e
tr

ia

1 piso. Cobertura inclinada

M
a

te
ri
a

is

Tijolo, madeira, pedra e betão

D
is

tr
ib

u
iç

ã
o

 F
u

n
c
io

n
a

l

Z. Serviço (azul), Z. Privada 

(verde), Z. Pública (cinzento)

T
ip

o
 d

e
 P

la
n

ta

Articulada

Figura 1. Planta de Implantação

Figura 4. Corte BB'

Figura 3. Corte AA'

A'

A

B
'

Figura 2. Planta Piso Térreo



 



Anexo 7 | Ficha Caso de Estudo – Casa de Albarraque

Casa Albarraque

Hestnes Ferreira

Sintra, Portugal

1959-1961

Reflexão Crítica Moderno

C
o

n
te

x
to

Zona de casas unifamiliares

Im
p

la
n

ta
ç
ã

o

Terreno com ligeiro declive

O
ri
e

n
ta

ç
ã

o

Fechada a Norte (protecção da 

Nortada) e aberta a Sul

V
o

lu
m

e
tr

ia

2 pisos. Cobertura inclinada

M
a

te
ri
a

is

Tijolo, madeira e pedra

D
is

tr
ib

u
iç

ã
o

 F
u

n
c
io

n
a

l

Z. Serviço (azul), Z. Privada 

(verde), Z. Pública (cinzento)

T
ip

o
 d

e
 P

la
n

ta

Open plan  + Articulada

Figura 2. Planta Piso Térreo

Figura 3. Planta Piso 1

Figura 4. Corte Transversal

Figura 1. Planta de Implantação



 



Casa em Hellebæk Villa Schreiner Casa de Ofir Casa Albarraque

C
o

n
te

x
to

Isolada na floresta Zona de casas unifamiliares Zona de casas unifamiliares Zona de casas unifamiliares

Im
p

la
n

ta
ç
ã

o

Terreno plano Terreno plano Terreno com ligeiro declive Terreno com ligeiro declive

O
ri
e

n
ta

ç
ã

o

Fechada a Norte Fechada a Norte e a Oeste Pátio aberto a Sudeste

Fechada a Norte (protecção da 

Nortada) e aberta a Sul

V
o

lu
m

e
tr

ia

1 piso. Cobertura plana 1 piso. Cobertura plana 1 piso. Cobertura inclinada 2 pisos. Cobertura inclinada

M
a

te
ri
a

is

Tijolo e madeira Tijolo e madeira Tijolo, madeira, pedra e betão Tijolo, madeira e pedra

D
is

tr
ib

u
iç

ã
o

 F
u

n
c
io

n
a

l

Z. Serviço (azul), Z. Privada 

(verde), Z. Pública (cinzento)

Z. Serviço (azul), Z. Privada 

(verde), Z. Pública (cinzento)

Z. Serviço (azul), Z. Privada 

(verde), Z. Pública (cinzento)

Z. Serviço (azul), Z. Privada 

(verde), Z. Pública (cinzento)

T
ip

o
 d

e
 P

la
n

ta

Open plan Articulada Articulada Open plan  + Articulada

Anexo 8 | Esquema Síntese dos Casos de Estudo



 


