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Resumo

 Vivemos numa era marcada pela instabilidade, pelo imprevisto e 
pela velocidade dos progressos tecnológicos; vivemos numa sociedade 
complexa, de práticas heterogéneas e em contínua renovação, às quais 
a arquitetura nem sempre tem conseguido contrapor. Contudo, se as 
necessidades e os meios se alteram, a arquitetura terá obrigatoriamente de 
se alterar, terá de se mostrar versátil e adaptável. 
 Com este trabalho é pretendido enaltecer a mudança como 
fator intrínseco ao projeto arquitetónico, integrando a flexibilidade no ato 
de pensamento e conceção. Apoiando-se numa habitação unifamiliar no 
distrito de Braga, o trabalho reflete sobre a flexibilidade como um atributo 
potencialmente qualificador da arquitetura, capaz de conceber resoluções 
apropriadas às exigências, contemporâneas e futuras, dos seus usuários. 
Além disso, explora e investiga estratégias que permitem a sua aplicação 
prática e que se espelham, posteriormente, nos casos de projeto. Foi 
prestada especial atenção, à exploração de temas arquitetónicos que 
estimulam a capacidade multissensorial do ser humano.
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Abstract

 We live in an era marked by the instability, unpredictability 
and the rapid technological advances; we live in a complex society, of 
heterogeneous practices and continuous renewal, to which architecture 
has not always been able to follow. However, if needs and means alter, 
architecture will necessarily have to change, showing itself to be versatile 
and adaptable.
 This project intends to praise change as an intrinsic architectural 
factor, integrating flexibility in the process of thinking and designing. Based 
on a single family housing on the district of Braga, it reflects on flexibility 
as an attribute potentially qualifying for architecture, able to concede 
appropriate solutions to the user’s contemporary and future requirements. 
Moreover, it explores and studies strategies that allow its practical 
application, reflected posteriorly on the project’s cases.It was paid special 
attention to the analysis of different architectural themes that promote the 
multisensory human capabilities.
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Introdução

01

 “Todos aqueles que, ainda que fugazmente, refletiram sobre este 
tema, sabem que o carácter essencial da arquitetura – o que a distingue 
das outras atividades artísticas – está no facto de agir com um vocabulário 
tridimensional que inclui o homem.” 1

 

1  ZEVI, B. - Saber Ver a Arquitectura, 
1989, p. 17



Fig. 1 - Museu Abade Pedrosa - Álvaro Siza
            [2012]



INTRODUÇÃO

Enquadramento

  Sendo esta tese a prova final do curso de Arquitetura, iniciou-se 
uma reflexão sobre as noções e os processos projetuais estudados ao longo 
dos anos, pretendendo identificar com quais se estabeleceu uma particular 
afinidade pessoal. Neste sentido, pretendeu-se com esta reflexão, entender 
que conceitos e métodos se deveria desenvolver e explorar, de maneira a 
que todos os ensinamentos obtivessem a consistência necessária para as 
arduidades que advém.
 A partir deste primeiro passo, foi necessário conceder à criatividade 
uma enorme liberdade, para que o desenrolar do trabalho se revelasse 
intuitivo e genuíno. Podemos até afirmar que essa mesma liberdade se 
desfez de medos, receios e limites até aqui impostos, estimulando a vontade 
de alcançar novos horizontes. 

 “Projetor, planear, desenhar não deverão traduzir-se para o arquiteto 
na criação de formar vazias de sentido, impostas por capricho da moda ou 
por capricho de qualquer outra natureza. As formas que ele criará deverão 
resultar antes e um equilíbrio sábio entre a sua visão pessoal e a circunstância 
que o envolve e para tanto deverá ele conhece-la intensamente, tão 
intensamente que conhecer e ser se confundem.” 2

02 - 03Fig. 1 - Museu Abade Pedrosa - Álvaro Siza
            [2012]

2  TÁVORA, F. - Da Organização do 
Espaço, 2004, p. 74



Fig. 2 - Túmulo de Brion - Carlo Scarpa [1969]
            



INTRODUÇÃO

Objetivos

 De uma forma geral, pretende-se com este trabalho produzir, 
não uma mas três soluções projetuais visando o tema da flexibilidade 
programática, isto é, através da reabilitação de uma habitação unifamiliar, 
explorar a associação de diferentes áreas programáticas dentro do mesmo 
espaço, alterando ainda o propósito da pré-existência. Esta conjetura, de 
agregar diferentes programas na mesma área, parte do princípio de que seria 
potencialmente qualificadora do espaço e da arquitetura, reaproveitando o 
lugar e alcançar o máximo proveito do mesmo.
 Simultaneamente, pretende-se explorar e motivar os sentidos do 
ser humano no âmbito da arquitetura, enaltecendo e levando ao extremo 
essa mesma exploração. O objetivo passa por criar um grande número de 
sensações, variando na sua intensidade e modo como são sentidas pelo 
utente.
 Cada um dos projetos identifica-se com um sentido em particular, 
levando a cabo uma experimentação exaustiva em busca das sensações 
que esse sentido pode originar; não deixando de fora os restantes 
sentidos, ambiciona-se desenvolver espaços que estimulem a capacidade 
multissensorial do Homem.
 Em suma, pretende-se produzir um projeto visando uma 
multiplicidade programática e sensorial.

04 - 05Fig. 2 - Túmulo de Brion - Carlo Scarpa [1969]
            



Fig. 3 - Composition 8 - Vasily Kandinsky
            [1923]
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INTRODUÇÃO

Metodologia

 O método para concretização deste trabalho fundamenta-se, 
resumidamente, numa inicial recolha de informação, no processamento 
crítico dessa mesma informação, e na utilização dos princípios deduzidos 
na realização do exercício de projeto. 
 Foi imprescindível, numa fase inicial, proceder ao estudo sobre o 
lugar de intervenção e a pré-existência, onde se incluem análises morfológicas 
e pesquisa sobre o lugar, bem como a recolha de documentação gráfica, 
que permitisse compreender a origem, a evolução e as características 
formais do edifício em questão. Foram realizados levantamentos in situ, 
maioritariamente fotográficos, como forma de complementar e conferir as 
informações recolhidas.
 Posteriormente, foi necessário compreender a temática da 
flexibilidade e da capacidade multissensorial do ser humano, através da 
investigação bibliográfica de obras teóricas de referência e de análise de 
casos de estudo, visando a sua permuta para a proposta de projeto. Assim 
sendo, e dadas as especificidades deste trabalho, não se considerou 
relevante mencionar o Estado de Arte.
 O trabalho concretiza-se a partir de dois volumes, um primeiro, 
teórico e introdutório, e um segundo onde a teoria ganha forma, um volume 
vocacionado para a parte mais pragmática, os desenhos (plantas, cortes e 
alçados) da pré-existência e dos consequentes projetos, juntamente com o 
levantamento fotográfico das maquetas de cada um dos três projetos.

 

Fig. 3 - Composition 8 - Vasily Kandinsky
            [1923]



Fig. 4 - Montanha Tindaya - Eduardo Chillida
            [1995]



08 - 09Fig. 4 - Montanha Tindaya - Eduardo Chillida
            [1995]



Tema: Flexibilidade Programática Fig. 5 - Túmulo de Brion - Carlo Scarpa [1969]



 Ao longo do tempo foram vários os arquitetos que trabalharam 
sobre questões relacionadas com a flexibilidade dos espaços, e diversos os 
autores que sobre ela pensaram, o que refletiu em distintas opiniões sobre o 
tema. A teorização sobre este conceito de flexibilidade manifesta-se variada, 
e a unanimidade sobre o seu significado encontra-se longe de existir. 
 Quando aplicado à arquitetura o conceito de flexibilidade torna-
se mais amplo, deixando de estar apenas associado às alterações 
na configuração do espaço, estendendo-se a outras noções, como a 
versatilidade, adaptabilidade, ambiguidade, polivalência, entre outras. Em 
geral, a flexibilidade na arquitetura define-se pela capacidade do edifício 
albergar distintos serviços e formas de apropriação ao longo do tempo. Neste 
sentido, arquitetura flexível é aquela que permite a variedade, adequando-se 
a programas e necessidades diferenciadas, independentemente do meio 
pelo qual esse resultado é conseguido; é aquela que consegue dar resposta 
perante novas instâncias, à medida que as necessidades progridem no 
tempo. Ser flexível significa, sucintamente, promover a capacidade da 
arquitetura desempenhar diversos fins.

10 - 11

1. Tema

Tema: Flexibilidade Programática

Fig. 5 - Túmulo de Brion - Carlo Scarpa [1969]



Tema: Flexibilidade Programática Fig. 6 - Apollo School - Herman Hertzberger 
            [1980]



 “Flexibilidade significa – já que não há uma solução única que seja 
preferível a todas as outras – a negação absoluta de um ponto de vista fixo, 
definido. O plano flexível tem o seu ponto de partida na certeza de que 
a solução correta não existe, já que o problema que requer solução está 
num estado permanente de fluxo, isto é, é sempre temporário. A flexibilidade 
parece inerente à relatividade, mas na verdade, está ligada apenas à 
incerteza, à falta de coragem em nos comprometermos e portanto à recusa 
da responsabilidade inevitavelmente ligada a cada ação que empreendemos. 
Embora uma formulação flexível adapte-se a cada mudança que surja, não 
pode ser nunca a melhor e mais adequada solução para nenhum problema; 
pode fornecer qualquer solução em qualquer momento, mas nunca a melhor 
solução.”  3

  
 Hertzberger critica a flexibilidade e as suas limitações na liberdade de 
escolha que oferece e na adequação a situações específicas; afirma ainda 
que  esta apenas se relaciona com a incerteza e a falta de comprometimento 
por parte do arquiteto. Acrescenta ainda que nem a neutralidade, que é um 
resultado inevitável da flexibilidade, nem a especificidade, que é o resultado 
do excesso de expressividade, podem gerar uma resolução acertada. A 
possibilidade de uma solução vai mais além, requer um ponto de vista que 
possa assumir um significado diferente para cada individuo.

 “(...) deveríamos fazer projetos de tal modo que o resultado não se 
referisse abertamente a uma meta inequívoca, mas que ainda admitisse a 
interpretação, para assumir a sua identidade pelo uso. O que fazemos deve 
constituir uma oferta, deve ter a capacidade de provocar, sempre, reações 
específicas adequadas a situações especificas: assim, não deve ser apenas 
neutro e flexível – e, portanto, não específico – mas deve possuir aquela 
eficácia mais ampla a que chamamos polivalência.”  4

12 - 13

3  HERTZBERGER, H. - Lições de 
Arquitectura, 1996 [1991], p. 146

4  HERTZBERGER, H. - Lições de 
Arquitectura, 1996 [1991], p. 152

1. Tema

Fig. 6 - Apollo School - Herman Hertzberger 
            [1980]



Tema: Flexibilidade Programática Fig. 7 - Museu Guggenheim - F.Lloyd Wright
            [1959]



 Tatjana Schneider e Jeremy Till pretendem diferenciar os conceitos 
de flexibilidade e adaptabilidade, referindo-se à flexibilidade como a 
possibilidade do edifício se ajustar a diferentes distribuições espaciais através 
da alteração física do espaço e à adaptabilidade como a possibilidade do 
edifício possuir diferentes usos, através de espaços que possam ser usados 
de diversas maneiras. Dizem-nos ainda que a flexibilidade se define pela 
capacidade da arquitetura responder ao futuro; por um lado, à evolução das 
necessidades dos seus ocupantes e, por outro, à evolução dos padrões 
sociais e tecnológicos.

 “O edifício adaptável admite, à vez, muitas funções diferentes e vai 
mais além da função. Permite também a possibilidade de uma mudança de 
uso. Do viver ao trabalhar, do trabalhar a atividades de lazer, ou vários usos 
em simultâneo.”  5

 Das várias interpretações sobre o tema, surgem conceitos com 
significados distintos entre si, mas apesar disso encontram-se todos 
relacionados entre si e com um ponto chave em comum: a aptidão para 
a mudança. A flexibilidade, seja ela alcançada através da transformação 
física, através da criação de espaços polivalentes ou através da adaptação 
de espaços existentes a novos usos, tem sempre em vista uma ideia de 
mudança; qualquer tipo de flexibilidade incorpora a mudança ou a hipótese 
da sua ocorrência.

 “Podemos dizer que a capacidade de acolher usos e significados 
diversos constitui uma característica inerente à arquitetura desde sempre, 
contudo, a preocupação e a busca assumida por soluções flexíveis é 
relativamente recente.” 6
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5  MACCREANOR, G. - Adaptabilidad, 
1998, p. 40

6  GASPAR, P. - Para a Compreensão da 
Flexibilidade, 2000, p. 25

1. Tema

Fig. 7 - Museu Guggenheim - F.Lloyd Wright
            [1959]



Tema: Flexibilidade Programática
Fig. 8 - Villa Savoye - Le Corbusier [1928]
Fig. 9 - Unité d’ Habitation - Le Corbusier [1952]



 O conceito de flexibilidade nasce, de uma forma geral, na Revolução 
Industrial, associada à habitação mínima, cresce durante o Movimento 
Moderno, alimentado pelas presunções da planta livre introduzidos por Le 
Corbusier. Mas a ideia de flexibilidade só alcança uma força expressiva na 
arquitetura, entre o final dos anos 80 e o início dos anos 90, mantendo-se 
até aos dias de hoje.
 
 “No inicio do século XX, com a Revolução Industrial, a migração 
das populações e o consequente aumento da densidade populacional nas 
cidades, verifica-se uma crescente carência habitacional. É neste contexto, 
de profundas alterações sociais e tecnológicas, com o desenvolvimento 
da construção em massa e redução do espaço útil da habitação, que a 
flexibilidade se torna um tema na arquitetura ocidental.” 7

 É com estes conceitos de habitação mínima que o pensamento de 
flexibilidade é estimulado, na ideia de maximizar o uso do espaço e torna-
lo mais eficiente, utilizar o mínimo de área para o máximo de funções e 
atividades. 
 Com esta conjetura envolver diferentes áreas programáticas, com 
propósitos totalmente distintos, no mesmo espaço, é uma maneira de 
explorar a flexibilidade dos programas em se associar uns aos outros. 
 A criação de um programa lato, onde seja possível albergar o maior 
número de vertentes programáticas, em que os seus diferentes propósitos 
se mantenham em harmonia no mesmo espaço é um teste à flexibilidade 
dessas mesmas vertentes. 
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7  LEUPEN, B. - Frame and Generic 
Space, 2006, p. 9

1. Tema

Fig. 8 - Villa Savoye - Le Corbusier [1928]
Fig. 9 - Unité d’ Habitation - Le Corbusier [1952]



Tema: Flexibilidade Programática Fig. 10 - Este-Oeste/Oeste-Este - Richard Serra 
              [2014]



 “O que ontem era uma fábrica, hoje é um teatro. O que ontem era 
uma igreja hoje é um estacionamento. Os armazéns são substituídos por 
bares, aos quais se seguem os ateliers e escritórios. O que era um convento 
transformou-se numa escola, ou numa biblioteca ou numa pousada ou numa 
prisão.”  8

 A flexibilidade programática não é apenas testada quando se 
dá um novo propósito a um objeto que outrora servia outro inteiramente 
distinto, mas é também quando se projeta para um determinado espaço 
um misto de habilitações programáticas que, individualmente, transmitem 
índoles totalmente distintas. É aqui que a flexibilidade dos programas é 
posta à prova, quando dentro do mesmo espaço, ou dos mesmos volumes, 
diferentes objetivos programáticos se mantêm em conformidade e, estando 
de tal maneira associados uns aos outros, de certa forma, complementam-
se.
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8  GASPAR, P. - Para a Compreensão da 
Flexibilidade, 2000, p. 3

1. Tema

Fig. 10 - Este-Oeste/Oeste-Este - Richard Serra 
              [2014]



Fig. 11 - Galeria Serpentine - Peter Zumthor
              [2011]



20 - 21Fig. 11 - Galeria Serpentine - Peter Zumthor
              [2011]



Objeto de Estudo Fig. 12 - Fachada principal da Casa do Senhor
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 O objeto de estudo remonta para uma habitação unifamiliar da zona 
minhota. Com características expressivas do início do século XX, contém 
ainda um largo terreno com algumas características agrícolas. A quinta onde 
se implanta a casa dá-se pelo nome de “Quinta do Senhor” e pertence, 
desde a sua concepção, à mesma família, encontrando-se agora desabitada 
e bastante degradada.

 “Só uma coisa é certa, é o que preexiste no lugar, os antecedentes 
da cidade. Mesmo  se uma dada realidade não parece ser detentora, à 
partida, de uma ideia futura, mas cujos fragmentos que a constituem são 
bem ancorados, então a futura situação na qual se trabalha e que acabamos 
por criar, é necessariamente portadora, em muitos pontos, desses 
enraizamentos no passado, pela Topografia, a História, etc.” 9

9  MACHABERT, D. ; BEAUDOUIN, L. - 
Álvaro Siza: uma questão de medida, 
2009, p. 210

2. Objeto de Estudo

Objeto de Estudo
Quinta do Senhor

Fig. 12 - Fachada principal da Casa do Senhor



Objeto de Estudo Fig. 13 - Planta de Cobertura
 da Quinta do Senhor
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2. Objeto de Estudo

2.1. Características da Região

 A casa em questão encontra-se na freguesia de Lanhas, freguesia 
essa que, como as demais do concelho de Vila Verde, apresenta vincados 
traços campestres, onde o sustento da população se baseia na produção 
agrária.
 Pertencente ao distrito de Braga a região transmite características 
típicas do Minho e, além disso, encontra-se numa posição geográfica 
privilegiada, considerando a numerosa quantidade de rios e afluentes 
existentes e tendo em conta que o clima da região se mantém minimamente 
constante ao longo de todo o ano.
 Devido à forte fragmentação da propriedade, o tecido rural deste 
território apresenta-se extraordinariamente polvilhado, com propriedades de 
todo o tamanho, onde as massas edificadas surgem adjacentes às terras 
agrícolas.
 Nesta região é particularmente habitual o uso do granito na 
construção, visto que é o tipo de pedra que podemos encontrar com maior 
fartura; o xisto é, também, esporadicamente usado, mas devido às suas 
propriedades comparativamente com o granito a sua utilidade é menor.
 O pinheiro, o carvalho e o castanheiro são as espécies de árvores 
mais abundantes no território em questão, desta forma são também 
extremamente utilizadas na construção em conjunto com o granito.

Fig. 13 - Planta de Cobertura
 da Quinta do Senhor



Objeto de Estudo Fig. 14 - Traseiras da Casa do Senhor
Vista da eira



26 - 27

2. Objeto de Estudo

2.2. Implantação

 O edifício implanta-se num dos limites do terreno exibindo o seu 
principal alçado para a rua, a principal estrada que percorre a freguesia. 
O seu posicionamento no terreno teve também outra razão de o ser, a 
casa encontra-se estrategicamente de frente para aquele que podemos 
considerar o ex-líbris da freguesia de Lanhas: Capela de S. Geraldo. Além 
disso, é precisamente nesta área que é habitual a população congregar-se 
em alturas festivas ou eventos esporádicos, dando assim alguma relevância 
ao volume em questão.
  

Fig. 14 - Traseiras da Casa do Senhor
Vista da eira
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2. Objeto de Estudo

2.3. Tipologia e Morfologia

  Disposto com uma orientação Sudeste – Noroeste, a massa 
edificada assenta num acidente do terreno tirando proveito da pendente e 
dispondo-se perante a rua. Resolvendo o seu programa ao longo de três 
pisos é evidente a disparidade funcional entre eles, sendo que o térreo 
alberga uma extensa adega, um lagar e salas de arrumos. A esta cota é 
ainda possível descobrir nas laterais do volume um pátio vedado por muros 
com acesso direto ao piso térreo e com umas escadas que levam ao piso 
sobradado. Do lado oposto, a existência de um acesso bastante mais 
pobre faz a ligação da cota da rua para a cota do segundo piso, através de 
umas rústicas escadas. O ingresso para o segundo piso, também se pode 
efetuar através de umas singelas escadas que se encontram num dos 
extremos do lagar.
 Já no piso superior, o piso nobre e trabalhado que o inferior, as 
divisões habitáveis ganham forma; os quartos posicionam-se virados para 
a rua, expondo as suas janelas envidraçadas para o público, servidos por 
um corredor que faz a ligação entre os mesmos e as divisões mais ilustres 
da casa, as salas. 
 Não obstante da nobreza das salas que a envolvem, é na cozinha 
que podemos encontrar a alma da casa.

 “O local  onde decorre toda a vida de relação da família, onde se 
cozinha, se come e se reúnem as pessoas depois do trabalho,  sobretudo 
no Inverno. (...) A sua peça fundamental é a lareira, símbolo da casa, ou 
seja, o lugar onde se faz o fogo e se prepara a comida.”  10

 Juntamente com estes detalhes  que concedem à cozinha uma 
enorme importância na vida da casa, temos ainda na mesma, a passagem 
para outro pátio exterior, já nas traseiras do edifício e umas escadas no seu 
interior que fazem a única ligação ao terceiro piso.
 O último piso, comummente apelidado de sótão, foi aproveitado 
para gerar mais quartos, mais recatados e singelos. Esse andar destinava-
se a servir de aposentos para as gerações mais novas da família. Cada 
um destes pequenos e aconchegados quartos era equipado com uma 
trapeira, concebidos para deixar a luz natural penetrar e para ventilar os 
mesmos.

10  OLIVEIRA, E. ; GALHANO, F. - 
Arquitectura Tradicional Portuguesa, 2003, 
p. 42

Fig. 15 - Plantas da Casa do Senhor



Objeto de Estudo Fig.16 - Interior da Casa do Senhor
Luís Vida
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2. Objeto de Estudo

2.4. Anexos

 O terreno onde se insere a massa volumétrica possui ainda uma 
série de pertinentes objetos que, de certa forma, contribuem para o formato 
empregado no terreno e fazem, obviamente, parte da essência da ‘Quinta do 
Senhor’.
 Situado a uma cota superior à da casa, o espigueiro faz parte desse 
conjunto, complementando-se com a proximidade da eira. Existem também 
muros de suporte que devem ser tidos e conta, porque ajudam a ordenar 
melhor o terreno e a suportar as terras que sustentam, tanto o espigueiro 
como a eira. 
 Pequenos volumes que serviam como cortes para os animais, foram 
inseridos junto à casa, mais propriamente junto à cozinha, para que o acesso 
fosse facilitado. Próximo da casa também existe um carvalho centenário que 
se destaca entre a restante vegetação.

Fig.16 - Interior da Casa do Senhor
Luís Vida



Objeto de Estudo Fig. 17 - Interior da Casa do Senhor
Sotão
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2. Objeto de Estudo

2.5. Propriedades Construtivas

 Como foi anteriormente referido, o granito é um material comummente 
utilizado nas construções desta região minhota e o objeto de estudo não 
foge à regra. 
 Grossas paredes de granito funcionam como principal estrutura e 
recebem diferentes tratamentos ao longo de todo o edifício. Ora o granito 
é visível, ora é rebocado, o seu tratamento dependia da funcionalidade do 
espaço, isto é, no caso do piso térreo o seu tratamento era mais tosco 
ou inexistente. Já no piso superior o granito só era visível em pontos 
excepcionais, como por exemplo a cozinha.
 A madeira é outro material abundante nesta construção, sendo a 
mesma utilizada como material estrutural, a par do granito, de adorno ou 
soalho, tornando-se no composto principal do terceiro piso. 
 O telhado por sua vez, funciona em quatro águas e é composto por 
uma estrutura de asnas de madeira que suportam as telhas de cerâmica. 

Fig. 17 - Interior da Casa do Senhor
Sotão



Objeto de Estudo Fig. 18 - Interior da Casa do Senhor
Sala de jantar
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2. Objeto de Estudo

2.6. Estado Atual

 A casa que outrora fora residência efetiva ou residência de férias, 
encontra-se agora desabitada e desprovida de qualquer tipo de cuidado há 
mais de uma década. Apesar de não ser considerada uma ruína, a moradia 
expõe algum desgaste devido à falta de cuidado. Os sinais de desgaste 
são evidentes, tanto no interior como no exterior, as fachadas encontram-se 
descascadas, janelas e portas totalmente deterioradas; no interior, apesar 
de ser praticamente toda percorrível, o soalho ruiu em alguns pontos a par 
do telhado que permitiu infiltrações e um aceleramento da degradação.
 A vegetação apropriou-se da maior parte do terreno, tendo mesmo 
consumido a parte mais frágil do espigueiro, deixando apenas a sua estrutura 
de pedra. 
 Atualmente a moradia é inabitável e o seu acesso encontra-se 
extremamente facilitado, gerando assim vandalismo, fazendo com que a sua 
degradação se desenvolva mais rápido.

Fig. 18 - Interior da Casa do Senhor
Sala de jantar



Fig. 19 - Casa de Chá da Boa Nova 
Álvaro Siza Vieira [1958]



36 - 37Fig. 19 - Casa de Chá da Boa Nova 
Álvaro Siza Vieira [1958]



Hipóteses Projetuais Fig. 20 - Assembleia Nacional do Bangladesh 
Louis Kahn [1982]
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Hipóteses Projetuais

 A elaboração dos seguintes projetos não visa atingir a sua 
materialização, mas sim, a exploração de diversas temáticas, como a 
flexibilidade programática e a busca pela estimulação multissensorial 
do Homem. As áreas programáticas elegidas desempenham funções 
dissemelhantes, que após se associarem se complementam e providenciam 
todo um novo propósito, este, não exequível se o ajuntamento de 
funcionalidades não tivesse sido efetuado. 
 Os três projetos seguem, funcionalmente, uma linha condutora 
que se define pela criação de um espaço, que se confina a três distintas 
áreas programáticas. Uma mais privada, com o intuito de acolher, servir e 
proporcionar lazer, uma outra dedicada ao labor, estudo ou aprendizagem 
e por fim, uma área mais pública, sujeita a uma maior exposição, onde as 
práticas e intentos da área anteriormente referida, sejam postos em prática e 
submetidos à opinião pública.
 Cada um dos projetos explora, com particular atenção, apenas 
um dos cinco sentidos, não deixando de parte os sobrantes, adequa-
os consoante o predileto. Os sentidos em foque, foram a visão, olfato e 
audição, explorados de forma exaustiva numa Galeria de Arte, num Instituto 
de Gastronomia e numa Escola de Música, respectivamente. Em questão 
foram explorados temas arquitectónicos como a luz, os aromas, a volumetria, 
a funcionalidade e a espacialidade, entre outros.
 Apesar da investigação se ter revelado exaustiva em relação a essa 
busca pelas sensações passíveis de transmitir através da arquitetura, certas 
temáticas não foram exploradas. Entre elas a materialidade, que apenas 
pontualmente, é descrita e integrada na ideia conceptual dos projetos.

 “Assim como um bom vinho só poderá apreciar-se bebendo-o e 
não raciocinando sobre a sua fórmula química, assim uma forma só poderá 
compreender-se vivendo-a, bem como à sua circunstância e não apenas 
ouvindo descrições a seu respeito ou consultando suas reproduções.” 11

11  TÁVORA, F. - Da Organização do 
Espaço, 1996, p. 23

Fig. 20 - Assembleia Nacional do Bangladesh 
Louis Kahn [1982]



Hipóteses Projetuais Fig. 21 - Planta de Cobertura
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3. Hipóteses Projetuais

3.1. Galeria de Arte
  Visão - Luz

Fig. 21 - Planta de Cobertura

Programa:

- Galerias de Exposição
 - Recepção – 45 m2

 - Galeria introdutória e de recepção - 50 m2

 - Galeria Nº1 – 250 m2  
 - Galeria Nº2 – 140 m2  
 - Galeria Nº3 – 320 m2  
 - Salas de arrumos – 75 m2  
- Oficinas
 - Estúdios de trabalho ( 8 estúdios ) – 580 m2  
 - Escritórios ( 2 salas ) – 100 m2  
 - W.C. – 30 m2  
- Acolhimento temporário
 - Cozinha – 80 m2  
 - Cantina – 120 m2  
 - Sala de estar – 115 m2  
 - Quartos ( 8 quartos de 17 m2  cada) – 136 m2  
 - Balneários – 80 m2 
- Cafetaria
 - Copa – 25 m2  
 - Bar – 20 m2  
 - Salão de convívio – 135 m2  
 - W.C. – 30 m2  
- Auditório – 110 m2  
- Circulação entre as oficinas e o acolhimento temporário – 225 m2  
- Circulação exterior – 500 m2  

- Área Total – 3116 m2  



Hipóteses Projetuais Fig. 22 - Edifício sobre a água 
Álvaro Siza + Carlos Castanheira [2014]
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3. Hipóteses Projetuais

3.1.1. Funcionalidade
 

 O projeto inicia-se a partir de uma ideia base, que consiste na 
criação de um volume que albergará três espaços com propósitos distintos 
e com o objetivo de servir três intervenientes chave: A arte, os artistas e o 
público.
 Os três espaços baseiam-se no facto de que o volume apenas será 
utilizado esporadicamente e durante curtos períodos de tempo. Intitulando 
essas ramificações do programa, temos: o acolhimento temporário, onde os 
artistas poderão habitar durante esse período de utilização; as galerias, onde 
a arte será exposta ao público; e as oficinas, estúdios dedicados ao labor, 
onde os artistas podem criar, restaurar ou até mesmo trabalhar sob as suas 
obras.
 As diferentes áreas revelam diferentes níveis de intimidade, desde a 
abertura ao coletivo até aos aposentos onde repousam os artistas.
 Sendo que, existem também áreas onde a interação entre público e 
artistas seria possível, funcionando como áreas de apoio à estrutura principal 
do programa, tais como: o auditório, a cafetaria e todo o espaço exterior 
gerado pelas massas.

Fig. 22 - Edifício sobre a água 
Álvaro Siza + Carlos Castanheira [2014]



Hipóteses Projetuais Fig. 23 - Museu de Arte Mimesis 
Á. Siza Vieira + C. Castanheira [2009]
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3. Hipóteses Projetuais

3.1.2. Volumetria
 

 Para albergar um programa desta dimensão, foi necessário desenhar 
novos volumes além do objeto pré-existente. Deste, apenas se aproveitou 
o seu esqueleto, as espessas paredes de granito. Foi inclusivamente a 
essa antiga estrutura  que foram adicionados novos volumes, em que é 
possível destacar três distintos, que comunicam entre si em certos pontos 
estratégicos. Um primeiro que se sobressai na estrada, tem como seu 
constituinte a massa pré-existente. Um segundo nas costas deste com 
um traçado que enaltece, ainda mais, o tímido gesto do lado pós-existente 
do primeiro volume mencionado. Um terceiro que se encontra cravado no 
terreno do lado oposto do que prevalece adjacente à estrada.
 Das novas massas podemos destacar a existência de um traço 
comum que acompanha todo o seu desenho: a curva. Um jogo de linhas 
rectas e curvas contrastam com o traço duro e retilíneo do edifício pré-
existente e, apesar da enorme diferença entre traçados, as novas volumetrias 
foram desenhadas a partir da antiga casa, parasitando-se à mesma de tal 
forma que até no seu interior a linha curva e orgânica se conseguiu hospedar.
 Gestos fortes e contínuos percorrem todo o objeto, criando 
diferentes espaços e transmitindo diversas impressões, perante as formas 
que criam e os vazios que deixam, tanto interiormente como exteriormente. 
Além desses gestos, a criação de movimentos altimétricos diferentes, 
oscilando na sua diferença, pode dar uma certa agitação volumétrica tanto 
no interior como no exterior.
 A relação entre a curva mais orgânica e o ângulo recto foi testada 
efusivamente, para que ambos jogassem a favor das mais variadíssimas 
sensações, que fossem possíveis transmitir ao transeunte, sem que os 
encontros entre ambos os movimentos fossem demasiado tensos.

Fig. 23 - Museu de Arte Mimesis 
Á. Siza Vieira + C. Castanheira [2009]



Galeria de Arte Fig. 24 - Fotografia da Maqueta
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3. Hipóteses Projetuais

3.1.3. Implantação
 

 A mancha volumétrica inscrevesse no terreno apoiando-se no 
desnível do terreno e na pré-existência, debruçando-se e abrindo-se sobre 
uma área de cota mais baixa de um dos seus lados, enquanto que do outro 
se vai fechando devido ao desnível, criando afunilamentos nas zonas de 
passagem e de chegada, enclausurando um pequeno pátio de recepção, no 
centro da massa. As suas linhas vão de encontro com os declives presentes 
no terreno, sendo as mesmas quebradas em certos pontos estratégicos, 
gerando gestos que agem em sintonia com alguns componentes singulares 
presentes no sítio. Circunda um antigo espigueiro, revelando-o apenas para 
um arvoredo presente a uma cota inferior. Segue enfiamentos de muros 
delimitadores e de suporte de terras e, adorna um carvalho centenário, 
concebendo ao mesmo, uma relativa importância na organização das 
massas.
 A nova volumetria ao abraçar-se sobre o edifício pré-existente 
expõe-se sob a rua, exibindo a sua curvatura, que, estando parte dela 
suspensa, acompanha o limite da estrada. A exuberância deste gesto, do 
edifício quase se debruçar na estrada, contrasta com o modo como se 
abre perante o coletivo. Os atravessamentos de onde se transita do espaço 
público, para um ambiente mais íntimo (Pátio de recepção), encontram-se 
dissimulados no terreno ou estrangulados, para que a interação entre os 
dois ambientes não seja direta.

Fig. 24 - Fotografia da Maqueta



Galeria de Arte Fig. 25 - La Chapelle Notre-Dame-du-Haut
Le Corbusier [1950]
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3. Hipóteses Projetuais

3.1.4. Organização
 

 É justamente nestas zonas de transição e, inclusive, no pátio, que 
é possível vislumbrar a variedade programática do objeto, sendo que, todos 
os interstícios que dão acesso ao interior, conduzem a distintas áreas do 
programa. A distribuição faz-se precisamente neste momento de transição 
exterior/interior, onde o individuo é orientado segundo os seus propósitos.
 As entradas são inseridas a diferentes cotas, desde já, se pode 
obter alguma filtragem no público indicado, para cada uma delas. À cota 
mais baixa do terreno, encontramos a entrada que maior contacto tem com 
a zona pública, que nos dá acesso à área mais técnica das oficinas, onde 
se encontram os escritórios.
 Numa cota superior, no pátio central que o volume envolve, 
deparamo-nos com três acessos, e é nesta região que os diferentes 
programas chocam, uma das entradas dá passagem tanto para os estúdios 
de trabalho, como para a cantina do acolhimento temporário, do lado oposto. 
Sem que, volumetricamente, se destaque tanto, encontramos a porta para a 
cafetaria. Por último temos a entrada para as galerias de exposição, em que 
nos deparamos no imediato com a receção.
 No ponto mais alto de onde é possível aceder ao edifício, podemos 
encontrar a saída das galerias, que funciona também, como recebimento 
do público que visita o auditório. No alinhamento desta última, colidimos 
com uma saliência que preserva a intimidade dos residentes, bloqueando a 
ligação ao público através de uma passagem entre muros, finalizando-a com 
uma entrada destacada, equipada com um acesso de duplo sentido, de um 
lado para o espaço comum (sala de estar, quartos e balneários), do outro 
para a cantina e para os estúdios.

Fig. 25 - La Chapelle Notre-Dame-du-Haut
Le Corbusier [1950]



Galeria de Arte Fig. 26 - Inside Out - Richard Serra [2013]
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3. Hipóteses Projetuais

 

 Através das entradas apercebemo-nos que todo o programa se 
desenrola pelos diferentes pisos mas, apesar dessa noção, apenas é 
possível, do exterior, desvendar uma das suas ligações interiores. Aquela 
que mais se destaca por ser apenas um corredor, que se eleva da pré-
existência e se une com o novo volume, criando um limite que serpenteia e 
envolve todo o pátio.
 Os diversos temas programáticos distribuem-se pelos diferentes 
pisos, e cada um dos três estende-se ao longo de dois pisos, isto é: as 
oficinas, onde residem os estúdios de trabalho e os escritórios, funcionam 
no piso 0 e 1, as zonas reservadas para as galerias e para o acolhimento 
temporário, no piso 1 e 2.
 Apesar dos diferentes programas coexistirem à mesma cota e 
dentro do mesmo volume, não implicou que tivessem de coabitar. Desta 
forma, apenas duas das três áreas interagem ente si, a outra vive isolada 
dentro do mesmo espaço que as restantes, a área das galerias de arte. As 
galerias operam de maneira totalmente independente do restante programa, 
de tal forma que os seus dois acessos funcionam como entrada e saída, 
respectivamente. Já o restante programa interliga-se ao longo dos três pisos, 
conciliando as suas aberturas e desdobramentos com a sua outra vertente 
mais pública.
 Esta separação interior devesse ao facto dos programas possuírem 
distintos propósitos, um mais privado e de labor e outro com um carácter de 
exposição ao público.

Fig. 26 - Inside Out - Richard Serra [2013]



Galeria de Arte Fig. 27 - Capela Burder Klaus - Peter Zumthor
              [2007]
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3. Hipóteses Projetuais

3.1.5. Tema Arquitetónico
 

 Apesar das suas intenções, ligações e desconexões, toda a 
massa volumétrica segue princípios que percorrem todo o seu corpo, e os 
programas, por mais separados interiormente que sejam, o contacto entre 
ambos é inevitável, visto que pertencem ao mesmo corpo. Logo, foi preciso 
ter uma especial atenção aos pontos onde se conectam, não deixando de 
parte a sua expressão formal.

 “Eu sinto a luz como dadora de todas as presenças, e material gasto 
pela luz. O que é feito pela luz lança uma sombra que pertence à luz.” 12 

 Tendo sempre presente o pensamento e o objetivo de explorar, 
exaustivamente, a maneira como se exprime a luz no interior do edifício não 
se segue uma ideia única de rasgos no edifício, mas sim, por uma ideia de 
quanto maior for a diversificação e exploração desses mesmos rasgos, maior 
será a variedade de sensações presentes ao longo do edifício, tornando-o 
muito mais rico espacialmente. A investigação não se limita ao corte que se 
realiza no corpo, mas também à sua orientação, à sua configuração formal 
e na maneira como a luz se expande no seu interior, aplicando diferentes 
alturas interiores, alargamentos e afunilamentos, e sobretudo a utilização da 
linha curva.

12  Louis I. KAHN KAHN, L.  in, ROBIN-
SON, D.; FINN, D. - The Yale Center for 
British Art / Yale University Press, 1997

Fig. 27 - Capela Burder Klaus - Peter Zumthor
              [2007]



Galeria de Arte Fig. 28 - Vedas - Nicholas Alan Cope [2011]
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3. Hipóteses Projetuais

 “A luz é uma ferramenta fundamental ao serviço do ideário da 
arquitetura modernista, onde é posta ao serviço do programa do edifício, na 
orientação de percursos, caracterização de espaços e ambiências (...)” 13

 A área programática onde mais se sente a exploração realizada, é na 
das galerias, onde cada corredor, de cada uma das partes que as definem, 
se pode experienciar uma distinta presença da luz natural. A entrada para 
esta isolada secção do programa, efetua-se numa das primitivas entradas 
da casa de outrora, que nos transita do pátio para uma zona de chegada 
interior, onde nos deparamos com a recepção e com a apresentação da 
linha curva no interior do edifício. Um cilindro que percorre toda a altura do 
piso, que se alimenta do único lado curvo da sala, destacando-se, ambos, 
por serem os únicos planos de uma material diferente dos restantes planos 
da sala, assinalando a primeira infiltração do gesto curvo no interior do 
traçado duro e retilíneo da pré-existência.
 É só depois da zona de recepção, que se inaugura o percurso 
desenhado pelos diferentes corredores da galeria e, ainda numa área que 
reside no interior do objeto pré-existente, surge a primeira intervenção no 
modo como a luz natural se envolve no interior. Exclusivamente sob esta 
área surge um telhado de duas águas invertido, assente numa parede que 
divide a mesma, criando intensidade de luz diferentes nas duas partes, 
devido à orientação e ao ponto onde o telhado se afixa.

13  BAUDRILLARD, J. - La photographie 
ou l’écriture de la lumiére: littéralité de 
l’image,1999, p. 175-184

Fig. 28 - Vedas - Nicholas Alan Cope [2011]



Galeria de Arte Fig. 29 - Testes Lumínicos
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3. Hipóteses Projetuais

 “Iluminar não significa somente dar a justa medida de luz a um 
ambiente, mas a possibilidade de modificar e controlar a luz. (...) passando 
a expressar valores perceptivos conotativos aos projetos, não somente 
aplicando uma série de dados preestabelecidos, mas refletindo objetiva e 
poeticamente sobre o espaço no qual se vive.” 14

 No decorrer do percurso criado, dá-se uma transição do velho 
para o novo, entramos nos novos volumes, onde a linha curva se junta à 
exploração luminosa e, durante uma série de corredores que se envolvem 
e se interligam, a busca pelas sensações motivadas pela luz natural se 
intensifica. Em cada corredor deste novo volume, a penetração da luz natural 
tem um tratamento distinto, transmitindo as mais diversas impressões a 
quem os percorre; mais abertas ou mais fechadas, na cobertura ou nas 
laterais, os diferentes rasgos transformam os espaços não só num local de 
exposição de arte, mas também numa exposição da luz.

 “A massa é a essência da construção, constitui a dimensão racional 
da arquitetura, é uma questão estrutural; o espaço é a dimensão mística, é 
uma questão de luz natural.”  15

 Percorridas as alongadas galerias confrontamo-nos de novo com 
o velho edifício, onde uma série de formas curvas se envolve dentro das 
retilíneas paredes de granito, parasitando-o de tal maneira que no exterior 
é notada a sua influência. É nesta zona que a experiência fica mais tensa, 
onde o percurso se abre e fecha entre as inquietantes curvas, criando áreas 
onde a ideia de caminho se desvanece; pequenos cilindros embrulham o 
espaço, dando origem a uma maior intimidade, onde a forma como a luz 
invade o espaço transforma-se também numa obra em exposição. No último 
cilindro deparamo-nos com um acesso vertical e numa nova transição de 
velho para novo; umas escadas em caracol que nos elevam, e de imediato 
conectam com um corredor que, liga o primeiro grande volume ao segundo, 
e a uma nova série de galerias.

 14  BARNABÉ, P. -Pós. Rev. Programa 
Pós-Graduação Arquitectura Urbana, 
2007.

 15  KAHN, L. in, MUGA, H. - Psicologia da 
arquitetura, 2005, p. 190

Fig. 29 - Testes Lumínicos



Galeria de Arte Fig. 30 - Museu de Arte Kimbell - Louis Kahn
              [1972]
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3. Hipóteses Projetuais

 “A luz dá, ao espaço um ambiente através das nuances que produz ao 
longo do dia e da estação do ano, assim que entra e modifica o espaço.” 16

 No segundo volume o número de galerias diminui, em consequência 
a quantidade de representações luminosas também baixa; nestas últimas 
galerias, mais alongadas e espaçosas, o principal objetivo passou por 
trabalhar a luz de modo a que fosse sentido pelo utente a sua transformação 
ao longo do dia, e como a sua presença transforma o espaço interior.
 No final desta expedição pelas galerias de exposição de arte, 
deparamo-nos com a porta que dá acesso ao auditório, colocado junto 
à saída do edifício, justamente aí colocada para que o seu acesso fosse 
facilitado a partir do exterior. No seu interior é possível observar que os 
orifícios por onde passa a luz, foram questionados a pensar no objetivo deste 
espaço em particular, sendo extremamente controlados, tanto na altura em 
que são efetuados como através das palas exteriores.

16  KAHN, L. in, BÜTTIKER, U. - Louis I. 
Kahn: Light and Space, 1994, p. 10

Fig. 30 - Museu de Arte Kimbell - Louis Kahn
              [1972]



Galeria de Arte Fig. 31 - Museu Neandertal - Barozzi Veiga
              [2010]
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3. Hipóteses Projetuais

 No que diz respeito às restantes parcelas do programa, consideramos 
que os seus diferentes propósitos não só funcionavam agregados, como 
dependiam um do outro, logo existe uma ligação interior entre as duas partes. 
Apesar de residirem interligadas a sua ligação é extremamente pontualizada, 
para que também alcance uma separação que os distinga.
 As intenções destas áreas divergem da anteriormente descrita, 
deste modo, a experimentação luminosa terá de ser mais contida controlada. 
As oficinas são áreas dedicadas ao trabalho, logo a iluminação terá um 
papel fundamental nas mesmas, e foi tida em conta nos diferentes espaços, 
tendo sido trabalhada de modo a conjugar-se com as diferentes temáticas 
das oficinas ( Fotografia, pintura e escultura ). Logicamente os diferentes 
espaços necessitam de diferentes tipos de iluminação e assim foi explorada; 
no piso inferior foram colocadas as salas onde a iluminação é extremamente 
controlada, em alguns casos a luz natural é totalmente bloqueada, noutros a 
sua presença é extremamente pontual. No segundo piso, tivemos em conta 
que a luz natural era necessária, e os rasgos concebidos no volume são 
maiores mas, todos eles desenhados de acordo com uma continuidade que 
transparecesse no exterior.
 No caso do acolhimento temporário as limitações não são tantas, 
e ao logo de toda a sua área foram realizados mais uma série de testes 
lumínicos, visto que o programa desta superfície se destina ao lazer e 
repouso. Desta vez muitas das aberturas realizadas na massa edificada, 
foram criadas a pensar nas sombras criadas pela luz, tanto no seu exterior 
como no seu interior; noutras foi tido em conta a vista para o exterior, que as 
mesmas proporcionavam, criando momentos específicos onde é possível 
vislumbrar o terreno de diferentes pontos.
 Por último, encontramos a cafetaria, que se encontra unida 
interiormente aos dois programas anteriormente descritos, mas que consegue 
operar de forma independente; aqui as brechas são exclusivamente criadas 
a partir de alinhamentos existentes no terreno e tendo sempre em conta a 
forma como se inserem nos alçados do volume. 

Fig. 31 - Museu Neandertal - Barozzi Veiga
              [2010]
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3. Hipóteses Projetuais

3.2. Instituto de Gastronomia
  Olfato - Aromas

Programa:

- Restaurantes
 - Nº1
  - Interior – 180 m2  
 - Nº2
  - Interior – 160 m2  
  - Exterior – 55 m2  
 - Nº3
  - Interior – 170 m2  
  - Exterior – 90 m2  
 - Nº4
  - Interior – 165 m2  
  - Exterior – 95 m2  
 - Nº5
  - Interior – 170 m2  
  - Exterior – 140 m2  
- Cozinha
 - Espaço de trabalho – 510 m2  
 - Circulação – 125 m2

 - Despensas ( 6 divisões ) – 30 m2  
 - Arca frigorifica – 25 m2

 - Cabine de recepção – 17 m2  
 - Escritórios / Sala de reuniões – 75 m2  
- Acolhimento temporário
 - Hall de recepção – 30 m2

 - Sala de estar – 63 m2

 - Quartos ( 6 quartos ) – 165 m2  
 - Hall das fardas – 20 m2

 - Circulação – 20 m2

 - Salão de convívio / jantar – 170 m2  
 - Balneários – 100 m2

- Circulação exterior – 600 m2  

- Área Total – 3175 m2

Fig. 32 - Planta de Cobertura



Instituto de Gastronomia Fig. 33 - Casa de Chá da Boa Nova 
Álvaro Siza Vieira [1958]
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3. Hipóteses Projetuais

3.2.1. Funcionalidade
 

 O programa explora um conceito original, onde estudantes ligados 
à área da gastronomia pudessem pôr em prática as suas aptidões e 
conhecimentos, desde a sala, onde seria possível uma degustação pública, 
até aos escritórios, passando também pelo seu principal campo de trabalho, 
a cozinha. Além disso, foi desenhado com o objetivo de conseguir albergar 
tanto os alunos, como os responsáveis, durante determinados períodos de 
tempo.
 Para que a exploração e intensidade dos exercícios praticados 
neste objeto atingissem um elevado grau de exigência, foi necessário 
criar diferentes espaços com diferentes tipos de gastronomia, todos eles 
servidos pela mesma cozinha, intensificando assim a atividade e pondo à 
prova os limites, quer da funcionalidade do espaço, quer da capacidade 
de organização e de resposta, de quem sob ela trabalha; o espaço que 
hospeda os residentes temporários é também servido pela mesma cozinha, 
impondo-a como o núcleo central de todo o programa.

Fig. 33 - Casa de Chá da Boa Nova 
Álvaro Siza Vieira [1958]



Instituto de Gastronomia Fig. 34 - Taliesin West - Frank Lloyd Wright
              [1937]
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3. Hipóteses Projetuais

3.2.2. Volumetria
 

  O objeto pré-existente por si só não teria capacidade de alojar 
tamanho programa, logo, a criação de um novo volume foi imprescindível para 
o completar. Agregado à pré-existência, uma nova massa envolve o velho 
edifício que se distingue pela sua materialidade, as encorpadas paredes de 
granito, contrastando com o novo material, mais contemporâneo: o betão.
 O volume segue um traçado retilíneo, alterando a sua orientação 
em múltiplos pontos estratégicos, pelos mais diversos motivos, gerando 
inúmeros pontos de tensão que enriquecem o espaço, proporcionando uma 
série de sensações para quem o percorre, maioritariamente pelo exterior.
 Existe também uma distinção altimétrica dos volumes que se 
destinam ao público, do restante programa mais privado e reservado; os 
restaurantes não se destacam apenas pela sua diferença altimétrica, mas 
também pelas diferentes formas que adquirem, não só em relação ao resto 
do edifício mas também entre eles, isto é, apesar de todos eles seguirem 
um padrão base, acabam por se destacar através da sua, própria e única, 
identidade volumétrica e espacial.

Fig. 34 - Taliesin West - Frank Lloyd Wright
              [1937]



Instituto de Gastronomia Fig. 35 - Fotografia da Maqueta
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3. Hipóteses Projetuais

3.2.3. Implantação
 

  As áreas onde se inserem os equipamentos que se destinam 
ao público, de forma geral, representam os limites do novo volume 
adicionado nas traseiras do edifício pré-existente. Este, que a partir da 
velha casa, expande-se pelo terreno em todas as direções, criando uma 
mancha edificada com centro na cozinha, hospedando nos seus limites os 
restaurantes e o acolhimento temporário.
 O edifício desdobra-se praticamente todo numa única cota, exceto 
no seu contacto direto com a rua, onde recorre ao patamar da mesma, 
precisamente onde a pré-existência assenta, juntamente com um adorno 
do novo volume. Todavia, como a mancha se prende a quase só uma cota, 
entra em confronto com o desnível presente no terreno, mas ao invés de se 
moldar ao mesmo, penetra-o, rasgando-o de um lado e desvanecendo-se 
do outro. Esta atitude de o perfurar teve como base a preservação de uma 
estrutura de um antigo espigueiro, sem que a mesma interferisse com o 
desenrolar do projeto. Outros objetos singulares do terreno foram igualmente 
conservados, e a sua presença teve influência na forma final da volumetria.
 A massa volumétrica não se expõe ao público, bem pelo contrário, 
cria um certo distanciamento da rua, relocalizando as suas entradas para os 
dois extremos do terreno, estabelecendo áreas mais íntimas e de lazer no 
seu centro. As duas entradas criadas recebem o público de maneira distinta, 
uma abre-se para o terreno, deixando à vista de quem chega todo o seu 
desígnio. Por sua vez mais a sul, encerra-se quase por completo, abrindo 
um rasgo apenas num determinado ponto, que permite aceder a uma rótula 
de distribuição, sem que, mais uma vez, se exponha em demasia.

Fig. 35 - Fotografia da Maqueta



Instituto de Gastronomia Fig. 36 - Pavilhão de Barcelona 
Mies Van der Rohe [1929]
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3. Hipóteses Projetuais

3.2.4. Organização
 

 Ambas as entradas no terreno permitem acesso a todas as entradas 
do edificado, mas cada uma com essências inteiramente distintas; estas 
penetrações são efectuadas através das laterais do edificado, a realizada 
mais a norte permite o acesso direto a dois dos restaurantes, sem qualquer 
obstáculo visto que ambos se abrem perante uma parcela de terreno plano 
aí existente. Do lado sul a receção é executada de um jeito totalmente 
oposto e muito mais controlado: um rasgo feito num extenso muro que 
penetra o terreno, garante o acesso a uma área que distribui o público, 
apenas com duas opções, uma revela um comprido corredor exterior que 
penetra o terreno e possibilita o acesso a um restaurante, mais isolado 
que os restantes, e à continuação do percurso para norte; a outra opção 
conduz os utilizadores a um jardim enclausurado pelo edificado, criando um 
ambiente mais intimo e aconchegante, onde os dois restantes restaurantes 
se encontram e se abrem perante esta zona mais resguardada.
 A fachada que faz frente com a rua contém o acesso à zona de 
cargas e descargas, por onde todo o material alimentar e derivados, de que 
o espaço necessita, entra; possui ainda um disfarçado corredor exterior, que 
faz a ligação da cota da rua à principal cota do edifício, dando seguimento 
a uma bifurcação que lança dois corredores, quase claustrofóbicos de 
tão estreitos que são, um em direção à entrada da área de acolhimento e 
outro rumo ao, íntimo jardim, moldado pela massa edificada e anteriormente 
falado, que acolhe a frente de dois dos restaurantes.
 Já no interior podemos encontrar um largo corredor onde se fazem 
a maioria das ligações internas; mantém a única ligação interior entre os dois 
pisos e dá acesso a todas as áreas interiores mais privadas: cozinha, sala de 
estar, armazéns, escritórios, balneários e quartos; da mesma forma que é o 
separador central destas mesmas áreas, criando uma barreira entre trabalho 
e lazer, para que não se perca a intimidade e o conforto das zonas que mais 
necessitam.

Fig. 36 - Pavilhão de Barcelona 
Mies Van der Rohe [1929]



Instituto de Gastronomia Fig. 37 - Galeria Serpentine - Peter Zumthor
              [2011]
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3. Hipóteses Projetuais

3.2.5. Tema Arquitetónico
 

 Todo o projeto é pensado para que seja uma “máquina” funcional, 
um local de enorme eficácia na aprendizagem dos mais diversos temas de 
gastronomia.
 Ao mesmo tempo foi definido outro grande objetivo, a imensa 
exploração das diversas sensações transmitidas através do odor, daí a 
existência de cinco espaços de diferentes gastronomias, criando uma 
enorme diversificação de odores. Foi também incluído outro ingrediente 
que intensifica ainda mais a experiência aromática: os jardins de plantas 
aromáticas; é perante a presença destes jardins que encontramos a maior 
diversidade de aromas, visto que além das plantas aromáticas que contém, 
encontram-se em consonância com os respetivos restaurantes, misturando 
os cheiros provenientes dos pratos servidos, com os cheiros que as plantas 
produzem.

 “A garden is the most intimate landscape ensemble i know of. It is 
close to us. In it we cultivate the plants we need. A garden requires care and 
protection. And so we encircle it, we defend it and fend it. We give it shelter. 
The garden turns into a place.” 17

 Como já tínhamos referido, cada um dos restaurantes possui 
distintas formas de se apresentar perante o público, muito devido a estes 
ditos jardins; ambos se encaixam de diferentes modos, criando relações 
entre eles, entre os utilizadores e entre os diversos espaços exteriores 
que o projeto conforma. Através destes gestos o impacto nas sensações 
olfativas será tremendo. Contando com isso visa-se atingir o maior número 
de sensações possíveis.

 “Everytime I imagine a garden in an architectural setting, it turns into 
a magical place.” 18

17 e 18   ZUMTHOR, P. - Hortus Conclusus. 
http://arcspace.com. 2 Outubro de 2017. 
17h:30m

Fig. 37 - Galeria Serpentine - Peter Zumthor
              [2011]



Instituto de Gastronomia Fig. 38 - Escola Superior de Educação 
Álvaro Siza Vieira [1993]
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3. Hipóteses Projetuais

 

 Os percursos e espaços de estar exteriores, são afetados por 
fragrâncias de todo tipo, tendo sido criados momentos onde a relação entre 
homem, massa e aroma, varia consoante o contacto que mantém entre si.
 A quem se dirige de sul em direção ao volume, encontra antes de 
mais, uma área onde surgem duas opções para dar continuidade ao trajeto: 
um longo corredor surge do lado direito de quem chega, corredor esse que 
se encontra ladeado por massa e é dividido em duas fracções longitudinais, 
de um lado é possível experienciar todos os ricos aromas produzidos pelas 
plantas.

 “I think of gardens that i have seen, that i believe i have seen, that I 
long to see, surrounded by simple walls, columns, arcades or the façades of 
buildings - sheltered places of great intimacy where I want to stay for a long 
time.” 19

 No final do corredor são novamente concedidas, ao usuário, duas 
opções de itinerário: um interstício, que abriga uma árvore de médio porte, 
abre-se entre a massa, deixando descoberta a entrada para o restaurante, 
que a par da árvore, se encontra isolado dos demais; no outro sentido, 
atravessamos a frente da esplanada desse restaurante, alcançando um 
pátio que, cercado por diversos muros recebe parte da esplanada e um 
raso jardim que acompanha uma das envidraçadas frentes do restaurante.
 Atravessando o largo e perfumado saguão, concedemos uma 
abertura de um túnel que atravessa o terreno, ligando assim os dois 
extremos do volume, conduzindo quem o percorre a dois restaurantes, que 
se expõem para norte. No final do estreito e comprido túnel reavemos o 
descerramento que, de certa forma, nos permite respirar; além de deixar de 
possuir cobertura, a largura aumenta e estende-se até uma frente envidraçada 
de um novo restaurante, alargamento esse que não é percorrível visto que 
contém um novo jardim de plantas aromáticas. A adelgaçada galeria é 
percorrida por perfumes diversos, visto que, tanto no seu inicio como no 
seu fim, subsistem viridários, férteis produtores de fragrâncias.

19  ZUMTHOR, P. - Hortus Conclusus. 
http://arcspace.com. 2 Outubro de 2017. 
17h:30m

Fig. 38 - Escola Superior de Educação 
Álvaro Siza Vieira [1993]



Instituto de Gastronomia Fig. 39 - Casa Kaufmann - Frank Lloyd Wright
              [1939]
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3. Hipóteses Projetuais

 

 Concedendo uma nova abertura perante o terreno, o percurso 
mantém-se paralelo à fachada norte do restaurante, misturando-se com a 
esplanada e com as árvores já anteriormente existentes no terreno. Percorrida 
esta frente, encaramo-nos com uma zona de chegada para quem alcança 
o edifício, proveniente de norte, além disso dá acesso às duas entradas 
dos respetivos restaurantes. É também possível aceder diretamente a uma 
esplanada, que é disfarçada através das árvores, da sua frente ajardinada 
e da sua cobertura preenchida por vegetação. O contacto com diversos 
aromas é inevitável para quem utiliza a esplanada, com um cheiroso jardim 
na sua frente, cheiros vindos do restaurante atrás e uma cobertura repleta de 
cores e perfumes, a experiência olfativa torna-se intensa.
 De volta ao inicio do percurso, à primeira zona de distribuição, se o 
utilizador seguir pela outra direção, que não o longo corredor, entra, através 
de uma entrada em cotovelo, num espaço intimo, deveras mais reservado 
que a fachada norte, que acolhe dois restaurantes e um relvado com 
algumas árvores de médio porte.
 O primeiro restaurante com que nos deparamos neste aconchegante 
espaço, tem a forma mais particular de todos eles: inscreve-se num quadrado 
mas forma-se em “U”, permitindo que um jardim o penetre, permitindo à 
esplanada, que se encontra no interior do “U”, o contacto mais próximo e 
intimo com os jardins de todo o projeto. Jardim esse que se prolonga até ao 
percurso, e para prosseguir o trajeto é necessário passar entre ele, o que 
implica sentir o seu aroma. 
 Por fim encontramos o último dos restaurantes, em que a experiência 
aromática é menor, não contendo nenhum jardim próprio, motivando assim 
um outro ensaio, menos intenso mas válido, garantindo os extremos da 
intensidade de toda a experiência aromática realizada neste projeto.

Fig. 39 - Casa Kaufmann - Frank Lloyd Wright
              [1939]
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3. Hipóteses Projetuais

3.3. Escola de Música
  Audição - Som

Programa:

- Acolhimento temporário
 - Salas de estar ( 2 divisões ) – 165 m2  
 - Quartos ( 10 quartos ) – 210 m2

 - Circulação – 80 m2

 - Balneários – 105 m2  
 - Cantina – 250 m2

 - Cozinha – 105 m2  
 - W.C. – 30 m2

- Estúdios
 - Departamento Nº1
  - Estúdios ( 5 estúdios ) – 190 m2  
  - Salão – 140 m2

  - Átrio – 60 m2  
  - Circulação – 40 m2  
 - Departamento Nº2
  - Salas de apoio ( 3 salas ) – 100 m2  
  - Estúdios ( 7 estúdios ) – 130 m2

  - W.C. – 20 m2

  - Salão experimental – 60 m2  
  - Sala de concerto – 80 m2

- Auditórios
 - Cilíndrico – 275 m2

 - Paralelepipedal – 400 m2  
- Circulação exterior – 1000 m2

- Área Total – 3440 m2

Fig. 40 - Planta de Cobertura



Escola de Música Fig. 41 - Casa Experimental - Giuseppe Perugini
              [1960]
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3. Hipóteses Projetuais

3.3.1. Funcionalidade
 

 A imagem deste projeto foi concebida a partir de um desígnio único, 
ligado ao ramo da música, onde é possível aprender, praticar e exercer. A 
ideia persiste na criação de uma escola de música provisória, onde além de 
existirem espaços passiveis à aprendizagem, subsistem igualmente áreas 
onde a mesma aprendizagem pode ser posta em prática perante a análise 
de um público. 
 Apesar de a base destes espaços corresponder à mesma ideia, 
o seu propósito é relativamente distinto, desde a forma a que se cingem 
os espaços até ao nível de intimidade que proporcionam. Um terceiro tipo 
de espaço revela ainda uma maior intimidade, visto que é dedicado ao 
acolhimento e estadia dos músicos. 

Fig. 41 - Casa Experimental - Giuseppe Perugini
              [1960]



Escola de Música Fig. 42 - Ramot Polin - Zvi Hecker [1972]
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3. Hipóteses Projetuais

3.3.2. Volumetria
 

 A área exigida para a criação deste programa ultrapassava a 
capacidade da pré-existência, logo, a criação de novos volumes foi 
imprescindível. 
 Distintos volumes foram acrescentados, com os mais diversos 
traçados, ora curvo ora retilíneo, ora recatado ora sumptuoso, um jogo de 
volumes dispersou-se no terreno; diferenciando o seu propósito através 
do seu traçado, os volumes relacionam-se das mais diversas maneiras, 
distinguindo-se tanto pela sua altimetria como pela sua forma.
 Dois dos objetos, incluindo o pré-existente, mantêm-se relativamente 
mais discretos, preservando ambos um traçado rectilíneo; não distanciados 
um do outro mantém uma constante relação.
 Outros dois destacam-se no terreno pela sua marcante altura, 
motivados por um diferente traçado, uma forma cilíndrica e outro 
paralelepipedal erguem-se do terreno, mantendo uma tensa relação entre 
curva e recta.
 Os restantes volumes colocados em constante relação com os 
imponentes volumes, mantêm uma modesta altura destacando-se pela 
relação próxima e mais intima que conservam entre si, através de uma 
cobertura e dos seus alinhamentos.

Fig. 42 - Ramot Polin - Zvi Hecker [1972]



Escola de Música Fig. 43 - Fotografia da Maqueta
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3. Hipóteses Projetuais

3.3.3. Implantação
 

 Os novos volumes espalham-se no terreno e estendem-se, na sua 
maioria, perpendicularmente à estrada, a partir das traseiras do velho edifício; 
Acompanhando o desnível do terreno, os objetos assentam em quatro níveis 
distintos, sem qualquer conexão interior, interligam-se através de percursos 
exteriores.
 A escolha das cotas onde as massas se posicionam de acordo com 
as linhas e acidentes do terreno, idealizando um harmonioso encadeamento 
ao longo de todo o desnível. 
 Começando pela pré-existência que se apresenta perante a rua 
e desenvolve-se em dois pisos vencendo o primeiro desnível, abrindo-
se nas suas traseiras, já a uma cota superior, para um outro volume que, 
igualmente, se propaga em dois pisos. Esta sequência ajuda a combater o 
acentuado acidente de terreno, criando eixos e percursos que se estendem 
por todo o projeto e estabelecendo ligações de todo o tipo. Entre estes dois 
volumes nasce um pátio de onde é possível estabelecer vínculos exteriores 
entre cotas.
 Na sequência destes dois objetos surge um percurso, que faz a 
transição da cota intermédia à cota máxima que o programa atinge, sendo o 
mesmo a única ligação física entre os dois extremos do projeto.
 No topo do programa percorrível deparamo-nos com um 
agrupamento de volumes, incluindo aqueles que através da sua altura mais 
se impõem e um outro conjunto mais tímido, onde a relação entre eles varia 
da mais dissonante para a mais harmoniosa. 

Fig. 43 - Fotografia da Maqueta



Escola de Música Fig. 44 - Ponte Pedonal - Carrilho da Graça
              [2003]
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3. Hipóteses Projetuais

3.3.4. Organização
 

 O programa alimenta-se de um conjunto de percursos exteriores 
que fazem a ligação entre todos os volumes e revelam diferentes níveis 
de intimidade, isto é, certas vias tem uma vertente mais privada e outra 
bem mais pública. A distância entre o público e o privado não é, de todo, 
desarticulada, sendo que os percursos se misturam ou se cruzam em 
determinados pontos, combinando trajetos para que se concebam relações 
entre o mais íntimo e o mais exposto.
 No volume que se apresenta perante a estrada não é possível 
encontrar nenhuma entrada para o seu interior mas, encontrámos, adjacente 
ao mesmo, umas tímidas escadas exteriores, que nos indicam o caminho 
para um pátio que ganha forma através dos limites das massas; funcionando 
como uma rótula que liga os principais percursos existentes no projeto, dá 
acesso aos dois primeiros volumes.
 Na pré-existência encontramos a parte mais íntima do programa, 
o acolhimento temporário, onde se encontram as áreas de descanso e 
lazer. Desenrolando-se nos dois pisos existentes da pré-existência permite a 
entrada no andar superior e expõem-se para um pequeno pátio no inferior. 
Apesar de separados fisicamente os dois primeiros volumes ligam-se 
intimamente, sendo que no segundo volume opera a cantina que serve os 
residentes temporários que habitam no primeiro. Além da cantina permite 
também a transição do primeiro nível para o segundo, conduzindo os utentes 
para os restantes edifícios. É ainda neste volume que podemos encontrar os 
primeiros estúdios, a primeira amostra da outra vertente programática.

Fig. 44 - Ponte Pedonal - Carrilho da Graça
              [2003]



Escola de Música Fig. 45 - Cemitério San Cataldo - Aldo Rossi
              [1978]
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3. Hipóteses Projetuais

 

 No seguimento da transição dos desníveis do terreno, deparamo-
nos com um percurso exterior que se molda ao terreno e aos seus elementos 
incomuns, neste caso à antiga estrutura de um espigueiro. É desde do inicio 
deste trajeto que é possível observar a diferença altimétrica utilizada até 
agora, não obstante disso o trajeto esconde a área do chão através de 
muros, criando um certo suspense acerca do contacto destes imponentes 
volumes com o solo.
 Os diferentes volumes inseridos a esta cota formam inicialmente 
uma área de recepção que dá acesso aos dois volumes mais impetuosos 
e permite ainda o prolongamento do percurso dividindo-se numa série 
de percursos entre uma série de volumes mais delicados que entre eles 
configuram espaços das mais diversas fisionomias, mas com uma índole 
intimista comparado com a primeira área de recepção. 
 Esta diferença transmite também a diferença programática entre as 
massas; os dois imponentes volumes destinam-se ao público, enquanto 
que os restantes contém uma vertente mais privada, destinada aos alunos e 
músicos que ali estudam e residem temporariamente. 
 A transição entre estes dois extremos é realizada com um certo 
cuidado, isto é, tanto o carácter público/privado como a sua expressão 
altimétrica, foram amenizadas através de massas transitórias, que residem, 
tanto a nível programático como a nível altimétrico, no intermédio destas 
duas extremidades. 

Fig. 45 - Cemitério San Cataldo - Aldo Rossi
              [1978]



Fig. 46 - Esboço de um poster - El Lissitzky
              [1920]

Escola de MúsicaEscola de Música
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3. Hipóteses Projetuais

3.3.5. Tema Arquitectónico
 

 O jogo de volumes expande-se por todo o projeto, alturas e 
formas relacionam-se de diversas maneiras, mas apesar de todas as suas 
diferenças, as volumetrias seguem uma ideia que se baseia no som. A sua 
separação e a maneira como se dispersam foi assim definida tendo em 
conta que, em qualquer dos objetos, a experiência sonora seria diferente e 
para que não se misturassem, a ruptura foi essencial. 
 As diferentes formas são igualmente pensadas a partir da noção de 
experiência musical, sendo que mudam para que as sensações auditivas, 
ou mesmo o total da experiência sensorial seja distinta. 
 Os dois volumes com maior área interna encontram-se próximos 
um do outro, onde criam um pátio mais íntimo entre eles. Estas massas 
volumétricas encontram-se com uma certa separação das restantes, 
indicando diferentes propósitos e distintos níveis de intimidade e de 
privacidade. A diferença reside na apropriação, isto é, nestes dois volumes, 
a utilização dos mesmos é única e exclusiva dos músicos, contendo todo 
o programa que pertence ao acolhimento temporário e ainda parte dos 
estúdios, deixando estes últimos para o piso mais elevado. 

Fig. 46 - Esboço de um poster - El Lissitzky
              [1920]



Escola de MúsicaEscola de Música Fig. 47 - Casa Das Histórias Paula Rego
Eduardo Souto Moura [2009]
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3. Hipóteses Projetuais

 A separação programática revela também uma atenção em relação 
ao repouso dos musicistas, deixando a maior parte dos volumes melodiosos 
distantes das zonas de descanso e lazer. O segundo agrupamento de 
volumes recolhe os dois grandes auditórios que recebem o público e além 
deles maior parte dos estúdios musicais e as restantes salas de concerto de 
menor porte.
 É nas divisões de maior área que podemos identificar o maior grau 
de experimentação, as formas atingidas, a relação com o exterior e os 
parâmetros tidos em conta abrangem mais do que a simples desagregação 
das massas. Isolados ou fazendo parte de uma massa maior, as repartições 
que transmitem maior intensidade na atividade sensorial, são aquelas onde 
é posta em prática os ensinamentos musicais.

Fig. 47 - Casa Das Histórias Paula Rego
Eduardo Souto Moura [2009]



Escola de Música Fig. 48 - 8th Street Playhouse - F. Kiesler
              [1929]
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3. Hipóteses Projetuais

 

 O primeiro exemplo reside nos volumes mais privados, onde um 
auditório se encontra ilusoriamente suspenso sob um espelho de água, 
criando uma relação entre a luz natural que penetra, através de rasgos na 
cobertura, com a reflexão da mesma na água, visto que as aberturas no 
seu topo coincidem, simetricamente, com as aberturas na sua base. Esta 
afinidade vai ainda afetar o modo como o som se propaga no seu interior, 
originando uma série de sensações tanto a nível auditivo como visual.

 “Já dissemos que as quatro fachadas de uma casa, de uma igreja 
ou de um palácio, por mais belas que sejam constituem apenas a caixa 
dentro da qual está encerrada a joia arquitectónica.” 20

20  ZEVI, B. - Saber Ver a Arquitectura, 
1989, p. 20

Fig. 48 - 8th Street Playhouse - F. Kiesler
              [1929]



Escola de Música Fig. 49 - Espaço de meditação da UNESCO
Tadao Ando [1995]
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3. Hipóteses Projetuais

 

 Os dois volumes que mais se destacam pela sua altimetria e 
forma, são igualmente exemplos deste ensaio multissensorial. As massas 
encontram-se em constante contacto e a forma paralelepipedal de um, 
contrasta com os movimentos cilíndricos do outro, criando entre eles uma 
poderosa tensão geométrica. 
 Em ambos os casos o acesso ao interior da massa é estudado e 
trabalhado de modo a criar diferentes impressões, de um lado uma saliência 
recruta o público do espaço exterior, do outro temos a ideia de estar a ser 
consumidos pelo volume que se sobrepõe às entradas.
 No caso do volume curvilíneo, podemos observar do exterior as 
diferentes cavidades escavadas no corpo, que, já no seu interior pouco 
ou nada se refletem do mesmo modo impactante transmitido no exterior. O 
propósito dessas cavidades é perceptível no interior através da luz natural, 
que percorre a silhueta cilíndrica sem que o utente tenha o mínimo contacto 
com o exterior. 
 O seu extenso pé direito impõe-se tanto externamente como 
internamente, aliando-se às entradas de luz e à sua forma, alcançamos um 
misto de sentimentos visuais e auditivos.

 “Em cada edifício, o continente é o invólucro mural, o conteúdo é o 
espaço interior.”  21

21  ZEVI, B. - Saber Ver a Arquitectura, 
1989, p. 20

Fig. 49 - Espaço de meditação da UNESCO
Tadao Ando [1995]



Escola de Música Fig. 50 - Casa da Ópera de Sydney - Jørn Utzon
              [1959]
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3. Hipóteses Projetuais

 

 No objeto paralelepipedal os receptores luminosos apenas são 
perceptíveis no seu interior, sendo que, a sua cobertura foi moldada em 
consonância com o objetivo de expandir melhor o som por todo o volume, 
e com o intuito de criar aberturas que permitissem a luz natural penetrar no 
seu interior. A experiência auditiva será tão intensa como a visual, visto que o 
seu pé direito se demonstra majestoso, com uma cobertura constituída por 
grandes planos, em que entre eles é permitida a passagem da luz.

 “(...) Penso que o vazio é o cerne da arquitectura. Nós não podemos 
desenhar o vazio, mas podemos desenhar os seus limites. E é aqui que o 
vazio passa a ser.” 22

 Nas restantes volumetrias deparamo-nos com duas que se 
distinguem: a sala de concertos, uma divisão com uma menor escala que 
a dos grandes auditórios, tentando assim, elevar o nível de intimidade entre 
músico e audiência, de maneira a aumentar o número de sensações e 
relações, passíveis de serem atingidas na totalidade projeto. Temos ainda 
o salão experimental, onde os músicos poderão explorar, de diferentes 
formas, a atividade sonora no seu interior. Este último relaciona-se com os 
restantes estúdios, onde juntos e através do seu posicionamento, criam um 
átrio exterior 

22  ZUMTHOR, P. - Conversations with 
Peter Zumthor in Casabella 719, 2004, 
p.91

Fig. 50 - Casa da Ópera de Sydney - Jørn Utzon
              [1959]



Fig. 51 - Adega Alves Sousa - Belém Lima
              [2015]
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              [2015]



Fig. 52 - Palácio do Planalto - Oscar Niemeyer
              [1958]
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Conclusão

Considerações Finais

 Na realidade da arquitetura contemporânea a premissa da mudança 
ganha novo ênfase, uma vez que a mudança é algo intrínseco no ser humano, 
tal como na arquitetura. A modificação é inevitável, tudo se modifica ao longo 
do tempo; as necessidades assim o ditam, estando atualmente enfatizadas 
pela constante evolução social e cultural e pelos avanços tecnológicos. 
 Expõe-se no presente trabalho uma vertente da flexibilidade 
vocacionada para a questão programática, limitando-se à reabilitação de 
uma habitação unifamiliar existente. O estudo revela um alargado conjunto 
de possibilidades no que respeita à sua recuperação, das quais nasceram 
três projetos distintos, três diferentes e possíveis soluções de reabilitação. 
 Enaltecendo a necessidade de mudança, apenas o esqueleto da 
pré-existência permanece nos três projetos, as suas espessas paredes de 
granito são reaproveitadas e abraçadas pelas novas delineações. 
 A volumetria difere, tanto ao nível do traçado como a nível altimétrico, 
indicando a divergência dos propósitos. Nos três casos a linha curva e a 
linha reta são utilizadas, mas a sua aclamação varia de caso para caso. 
Volumetricamente, cada um se destaca por diferentes razões: o primeiro 
caso, a Galeria de Arte, é onde a curva atinge o seu expoente máximo, logo as 
massas destacam-se pela sua forma orgânica. Contrapondo com as formas 
orgânicas, projetou-se a Escola de Música, a imponência conquistada pela 
altura. Maioritariamente reto, o traçado utilizado apenas se curva  num único 
volume, sendo este o mais imponente no que respeita à altura. O Instituto de 
Gastronomia distingue-se pelo oposto, reserva-se, quase na sua totalidade, 
a uma única cota, unindo-se à casa e penetrando no terreno, refugiando-se 
entre eles, tentando valorizar-se através da intimidade.

Fig. 52 - Palácio do Planalto - Oscar Niemeyer
              [1958]



Fig. 53 - Villa Malaparte - Adalberto Libera
              [1937]
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 A implantação é igualmente divergente, apesar de partilharem alguns 
elementos presentes no terreno, os três casos distinguem-se abruptamente 
na maneira como se expõem: ora se alapam à pré-existência e ao terreno, 
ora se alastram e perfuram o acidente no terreno ou, por último, polvilhando-
se através dos seus volumes individuais. 
 Partilhando a mesma estrutura programática onde, em qualquer 
um deles, a flexibilidade dos três programas é testada, articulando-se entre 
si. Escolhidas e pensadas em função de servirem um outro propósito, as 
diferentes áreas são criadas para conterem a capacidade de exaltar as 
sensações dos utentes. 
 Cada um dos projetos alimenta-se da intenção de explorar apenas 
um sentido do ser humano (visão, olfato e audição), tentando criar o maior 
número de impressões em relação à sua conceção espacial. 
 Em suma, consideramos que o objeto pré-existente, a exploração da 
flexibilidade programática e a busca pelo estimular das sensações inerentes 
ao Homem, são os três grandes princípios sobre os quais os projetos se 
regem, deixando em aberto inúmeras possibilidades passíveis de serem 
exploradas, tornando viáveis qualquer um dos projetos que consolidam esta 
tese.

Fig. 53 - Villa Malaparte - Adalberto Libera
              [1937]
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