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APRESENTAÇÃO 

 
Casas-pátio: três casos em Portugal 

 

 

Ana Maria Caetano de Oliveira 

 
A presente dissertação é alusiva à temática da casa-pátio no contexto português, 

através de três casos de estudo em Portugal continental. 

 

O recurso à história da arquitectura, nomeadamente à origem da tipologia de casa-

pátio, é fundamental para compreender as características elementares deste tipo de 

habitação. Por conseguinte, o objectivo da presente dissertação reside na 

compreensão da sua evolução e permanência ao longo dos tempos, não ignorando o 

as sucessivas pesquisas e reinterpretações de que foi alvo no decorrer do Movimento 

Moderno. 

 

No caso português, torna-se necessária uma abordagem sucinta à arquitectura 

vernacular, analisando em que medida é que as características geográficas e 

climáticas influenciam o uso do pátio na casa portuguesa.  

 

Assim sendo, esta dissertação pretende estudar vários exemplos da tipologia de casa-

pátio analisando-os, isoladamente em conjunto e estabelecendo um paralelismo formal 

com o objectivo de alcançar uma nova compreensão sobre os diversos modos e 

formas de utilização do pátio no espaço doméstico.  

 

 

Palavras-chave: Arquitectura, casa-pátio, pátio, vernacular, Movimento Moderno, 

tipologia.   

 

 
 
 
 



PRESENTATION  

 
Courtyard Houses: three cases in Portugal.  

 

Ana Maria Caetano de Oliveira 

 
The topic of the present dissertation is the Courtyard house in a portuguese context, 

through three case studies in mainland Portugal.  

 

The resort to the history of architecture, notably to the origin of the Courtyard house 

typology, is key to understand the basic characteristics of such type of housing. 

Therefore, the purpose of the present dissertation lies in the understanding of the 

evolution and permanence of the Courtyard house throughout time, without 

disregarding the successive researches and reinterpretations that it has been subject 

to during the Modernist Movement.     

 

In the case of Portugal, a brief approach to the vernacular architecture is called for, by 

analyzing to which extent the geographic and climatic characteristics influence the use 

of the patio in the portuguese house.  

 

Thus, the present dissertation intends to study several examples of the Courtyard 

house typology, by analyzing the same individually and jointly, as well as by 

establishing a formal parallelism with the purpose of reaching a new understanding 

concerning the several forms and manners of the use of the patio in the domestic 

space.  

 

Key words: Architecture, Courtyard house, patio, vernacular, Modernist Movement, 

typology.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos tempos a forma de habitar tem vindo a sofrer sucessivas alterações. 

Contudo, a casa constitui uma estrutura arquitectónica elementar para a realização de 

tarefas mais básicas do quotidiano do ser humano e ao mesmo tempo, serve de 

abrigo, ou seja, uma protecção contra as agressões externas, protegendo o seu 

interior e é também o principal responsável pela separação entre dois mundos 

distintos, o interior-privado e o exterior-público.  

Por conseguinte, o homem necessita de um espaço exterior privado onde possa 

realizar tarefas em família longe dos olhares alheios. Deste modo, a tipologia de casa-

pátio é uma das formas de habitar escolhidas por todo o mundo, embora esta tipologia 

seja de origem mediterrânica é possível encontrá-la espalhada pelo mundo. 

A casa-pátio gera dois mundos; o interior e o exterior, geralmente a habitação 

encontra-se totalmente encerrada ao exterior. A casa vive para o seu interior e o pátio 

representa um papel muito importante, pois, geralmente todas as dependências da 

mesma estão viradas para o pátio de onde recebem luz, proporcionando elevadas 

características propícias à intimidade dos vários utilizadores, existindo quase sempre 

uma continuidade espacial entre o interior da habitação, estabelecendo fortes relações 

de cumplicidade. Por conseguinte, o pátio manteve-se vivo ao longo da história da 

arquitectura, como um lugar a céu aberto e encerrado ao exterior. No entanto, esta 

tipologia cria uma vida própria, negando a rua como um meio de socialização, assim, o 

pátio retira o protagonismo que a rua poderia representar na habitação, considerada 

apenas como elemento de acesso à mesma.    

Todavia, a presente dissertação tem como objectivo compreender o porquê desta 

tipologia no contexto português, pretendendo abordar a tipologia de casa-pátio, como 

uma parte significante do tema do habitar, que ao longo dos tempos foi conquistando 

um lugar de destaque na história da arquitectura. Contudo, tal como outras tipologias, 

esta observa a história das sociedades através da sua origem e permanência e até 

qual é alvo de sucessivas evoluções e novas reinterpretações. No entanto, a sua 

sucessiva evolução pressupõe novas características formais e apropriações muito 

particulares, demonstrando assim, que as formas não surgem por acaso, isto é, tudo 

tem a sua origem.  
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Deste modo, esta análise teórica permite compreender e avaliar as qualidades desta 

tipologia que continua “viva” apesar das sucessivas interpretações que foi sofrendo 

pelo mundo inteiro e em particular no contexto português.  

Numa primeira análise, a abordagem histórica da tipologia de casa-pátio permite 

compreender a sua origem e evolução da casa-pátio e que formas foi herdando ao 

longo dos tempos até chegar a contemporaneidade. Deste modo, o uso da história é 

utilizado como meio condutor para uma melhor compreensão desta temática, onde se 

constata que esta tipologia possui qualidades comuns entre as várias civilizações. O 

carácter fechado que lhe é atribuído contrapõe-se ao espaço exterior, gerando uma 

maior privacidade ao espaço interior aberto, criando uma multiplicidade de 

possibilidades de adaptação, constituindo uma das essenciais premissas desta 

tipologia tem vindo a elaborar nas suas diversas vicissitudes ao longo do seu percurso, 

que se universalizou e justificou no decorrer do tempo.   

Para além da análise histórica, dos conceitos e algumas considerações de âmbito 

geral, que referem para uma melhor compreensão na abordagem do tema, reside a 

importância em analisar esta tipologia num contexto mais limitado, ou seja, em 

Portugal.  

A evolução da casa-pátio em Portugal, desempenha não apenas uma evolução, mas 

em particular a aceitação de diversos critérios de organização espacial em função de 

um determinado lugar e das conjunturas a ele associados. Os objectivos inerentes, 

interligam-se às necessidades remotas, ou seja, através da delimitação de um espaço 

de uso privado associado à casa, com a intenção de criar introversão e o 

recolhimento. 

A presente dissertação, tem como princípio a abordagem aos conceitos inerentes 

desta tipologia, passando pela origem e evolução do pátio na habitação, com intuito de 

compreender como as primeiras civilizações abordavam esta temática e como foi a 

sua evolução ao longo dos tempos, passando por civilizações como a grega e romana, 

em que o pátio tem uma importância bastante elevada na vida quotidiana, tal como na 

civilização islâmica ou muçulmana, onde o pátio é muito mais que um lugar a céu 

aberto. 

A segunda parte da dissertação, também ela com características históricas, aborda a 

temática do pátio no Movimento Moderno, onde a ruptura com as tradições torna-se 
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uma constante. Assim sendo, surge uma primeira questão: será que existiu uma 

ruptura com os tipos herdados? Deste modo, torna-se necessário recorrer à analise de 

projectos de alguns grandes mestres do Movimento Moderno, como Mies Van der 

Rohe1, Le Corbusier2, Alvar Alto entre outros, com propósito de compreender se 

realmente existiu uma ruptura ou se pelo contrário, tal não aconteceu.  

Num segundo ponto deste capítulo, surge a temática do terraço como complemento 

espacial da habitação. Assim, surgem várias perguntas alusivas a este tema, será o 

terraço uma evolução do pátio? Ou será uma nova abordagem? Arquitectos como 

Frank Lloyd Wright3, introduzem o terraço como meio de prolongar o espaço interior, 

com intuito de estabelecer uma forte relação com o exterior, nomeadamente com a 

natureza, ou seja, o terraço torna-se num meio de introduzir a mesma no interior da 

habitação.  

Como componente importante desta dissertação, a terceira parte, procura abordar as 

referências desta tipologia no contexto português, tornando-se necessário recorrer à 

história da arquitectura vernacular portuguesa com o objectivo de perceber a sua 

evolução e permanência. Deste modo, é necessário analisar a sua localização 

geográfica, as influências climáticas e culturais. Contudo, é inevitável esta abordagem, 

pois irá estabelecer as respectivas conclusões, se a casa-pátio é uma tipologia 

frequente no nosso território, ou não, passando pela análise de três casos de estudo 

em três regiões distintas de Portugal continental. Tentando encontrar nos projectos 

abordados, as respostas para a escolha desta tipologia tão antiga mas ainda válida, 

presente e universal. Deste modo, é necessário perceber como ocorreu a apropriada e 

como foi o enquadramento no território com características próprias, por forma a 

manter esta credibilidade e aceitação que nela continua a evidenciar, sem deixar de 

perder a sua identidade e qualidade de tipologia interiorizada. Em suma, perceber, os 

seus princípios dominantes na arquitectura contemporânea portuguesa. 

 

 

                                            
1 Mies van der Rohe - (1886- 1969) Arquitecto Alemão; leccionou na Bauhaus e foi um dos mentores do 
International Style, uma arquitectura que prima pelo racionalismo, pela utilização de uma geometria clara 
e sofisticação;  A sua obra prima pela depuração da forma, para o lugar e minimalismo. 
2 Le Corbusier - (1887-1965) Charles-Edouard Jeanneret-Gris, arquitecto, urbanista e pintor francês de 
origem suíça, um dos mais importantes arquitectos do século XX. 
3 Frank Lloyd Wright - (1867-1959) Arquitecto Americano; Desenhou mais de mil projectos, sendo 
concretizados mais de quinhentos; Desenvolveu a arquitectura orgânica, como por exemplo Fallingwater; 
É autor de livros e artigos não só na América mas também na Europa. 
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2. CASA-PÁTIO ENQUANTO TIPOLOGIA DE HABITAÇÃO. 

            2.1. CASA-PÁTIO  

                     2.1.1. CONCEITOS DE CASA, PÁTIO E CASA-PÁTIO. 

 

“Casa, s.f. (lat.casa) 1. Edifício destinado a habitação. 2. Cada uma das divisões de 

uma habitação”  (Rodrigues; Fialho de Sousa; Bonifácio, 2002 ; p. 76) 

O conceito de casa está classificado a um edifício que se destina à habitação de um 

indivíduo ou conjunto de indivíduos. A sua essência sempre foi associada à de um 

refúgio e abrigo para o ser humano, que necessitando “[…] de um espaço de paz e 

recolhimento que o proteja do espaço exterior, hostil e desconhecido […],” (Blaser, 

1999, p.7) faz com que recorra a recursos naturais, como as cavernas (ilustração 1), 

mesmo podendo não se considerarem como casa.  

Do conceito de caverna (ilustração 1), nasce a cabana (ilustração 2), que partindo do 

mesmo conceito “pôde então, com mais liberdade do que acontecia com a caverna, 

eleger o sítio e decidir o local e a forma da sua habitação.” (Baeza, 2004, p. 57)  

  
Ilustração 1 e 2 – Caverna. Cabana segundo Viollet-Le-Duc4. 

 

Desta forma, “Se o homem como animal se refugiou nas cavernas, e como ser 

racional construiu a cabana, o homem como ser culto, criador, concebeu a casa como 
morada para habitar.” (Baeza, 2004, p.57) Assim, ao longo da vasta história do habitar, 

                                            
4 Eugène Emannuel Viollet-le-Duc (1814-1879) Arquitecto e teórico francês.  
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são várias as denominações dadas para referir a casa, caracterizada como elemento 

arquitectónico e representam o conceito de habitar, tal como “cabanas, domus, 

castelos, villas, palazzos”5 (Miguel, 2002), para classificar como um espaço unifamiliar 

privado, que protege um conjunto de indivíduos do mundo exterior, atribuindo-lhes 

alguma privacidade e recolhimento interior.  

Deste modo, desde os tempos pré-históricos até à modernidade nunca o problema da 
habitação deixou de ser actual e de interessar – por vezes apaixonadamente – as 
criaturas humanas. Primitiva ou complicada, a existência do Homem não pode 
prescindir da cabana, gruta ou casa que lhe sirva de abrigo, garantindo-lhe, pelo 
menos, relativa tranquilidade e repouso retemperador. (Lino, 1992, p. 9) 

O espaço habitacional é um delimitador espacial que expressando, as várias formas 

de vida, que estruturam a relação do indivíduo com o exterior. A sua essência, sempre 

foi contemplada como um refúgio e um abrigo para o ser humano, de limites físicos 

para que a existência humana não se sentisse ameaçada. É um lugar que, 

simbolicamente, representa uma área de defesa contra as agressões externas, como 

um local de descanso e  prazer.  Um lugar que preserva noções de privacidade, de 

intimidade, de convivência e trocas de experiências que revelam uma vasta 

diversidade de formas e hábitos de habitar o espaço.  

A ideia de casa remete de imediato para um espaço delimitado, íntimo, de uma 

aproximação à escala do homem e da sua apropriação, de tal modo que tem evoluído 

e permitindo assim a evolução da sociedade.  

A casa como estrutura arquitectónica primária da realização do homem, no sentido em 

que possibilitou a realização das suas actividades mais básicas, foi e continua a ser 

encarada como uma estrutura que protege e como tal gera dois mundos, um interior, 

pessoal e outro exterior, público. A sua relação com o exterior, nomeadamente com o 

lugar onde se insere, com o seu meio, o clima, os aspectos económicos, sociológicos, 

etc. Foram e continuaram a ser os factores principais na contribuição das diferentes 

formas de habitar e respectiva formação das cidades.  

Inclui sempre um programa definido, uma área maior para a vida do dia-a-dia, espaços 

de recolhimento, de trabalho, de lazer, adequados às pessoas e as suas necessidades 

para poderem realizar determinadas tarefas num determinado espaço da casa. Desta 

forma os espaços privados, são contidos e transformados à medida dos hábitos e 

                                            
5 http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/03.029/746 
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gostos de cada pessoa. Dentro do espaço privado a que chamamos de casa, 

normalmente é possível encontrar espaços ao ar livre, um pátio, um terraço, uma 

varanda, uma galeria. Uns mais ambíguos que outros, com mais ou menos relação 

com o exterior. 

É precisamente a casa com pátio que vai merecer especial atenção neste trabalho, 

sendo um dos vários métodos de distribuição de uma habitação em torno de um 

núcleo a céu aberto.  

PÁTIO. 

“Pátio, s.m. Recinto murado e descoberto no interior de um edifício ou rodeado por 

vários edifícios.” (Rodrigues; Fialho de Sousa; Bonifácio, 2002 ; p. 211) 

De origem latina (pactus através do occitano pàtu), são várias as definições que estão 

associadas ao termo pátio, que garante privacidade em relação ao mundo exterior que 

o rodeia. Não é mais que uma tipologia de espaço arquitectónico exteriorizado, que ao 

longo de vários séculos foi sofrendo alterações, mas tendo sempre o mesmo conceito 

que proporcionou privacidade e segurança, mas também como em muitas culturas, 

surgindo por razões climáticas e religiosas.  

A definição de pátio aparece também ligada a um espaço, que está inscrito no edifício, 

podendo ser aberto para a paisagem e tendo somente dois lados, ou até 

possivelmente um, delimitados por construção. Os restantes lados podem ser 

delimitados por muros ou vegetação, como também por simples diferenças 

altimétricas.  

A ambiguidade do conceito deriva da multiplicidade de soluções que o pátio pode 

adquirir, podendo conter diversas características conforme a sua localização função no 

edifício. 

Na definição de pátio recorre-se a outros dois conceitos usados na linguagem 

arquitectónica: vestíbulo e átrio.  

Mas se atendermos que, a praça porticada, curral, o claustro , o pátio de edifício 
público, a casa-pátio de tradição mediterrânica, o peristilo, o átrio, o pátio ou o saguão 
de ventilação, iluminação ou clarabóia..., podem, em determinados momentos, 
entender-se desde um mesmo conceito, e seria um trabalho complexo encontrar o que 
têm em comum, se não pelo facto genérico de que enceram um ‘lugar’ (Recanses, 
1992, p. 13)  
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Deste modo, o conceito de pátio, vai adquirindo ao longo da história variadas formas, 

mas sempre caracterizado por espaço a céu aberto, encerrado e com várias funções e 

usos. 

 
Ilustração 3 – Pátio do Palácio de Alhambra, Granada, Espanha. (Ilustração nossa, 2007) 

 
Ilustração 4 – Claustro da Sé de Lamego. (Ilustração nossa, 2010) 

O pátio adquire uma excelente flexibilidade ao nível da forma e escala, tornando 

assim, a definição mais dificultada e clara do termo. Apesar de toda a ambiguidade em 

torno do termo pátio, existem certezas quanto à sua definição. Caracterizando-se 
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como um espaço exterior que poderá ser totalmente descoberto ou parcialmente 

coberto, representa sempre uma área exterior junto ao edifício e que tem como 

elemento natural de relação, o céu.  

“O pátio como modo de habitar, como sistema, pode definir-se como um tipo, si se quiere, 

embora seja mais que isso; é um arquétipo sistemático e versátil, capaz de abrigar uma grande 

quantidade de usos, formas, tamanhos, estilos e características diferentes.”(Capitel, 2005, p. 

6) Deste modo, o pátio assume-se como um espaço de extrema importância na 

habitação, pois, é através dele que a casa desvincula-se da rua e abre-se para o seu 

interior, isto é, abre-se para um pátio, que ilumina e ventila a habitação, mas mais que 

isso, gera privacidade e estabelece fortes relações de continuidade espacial entre o 

interior e o exterior. No entanto, este espaço a céu aberto, pode adoptar várias formas, 

onde o importante é a definição dos seus limites e da sua área de influência, para que 

possa garantir, tanto física como visualmente, uma independência da área exterior. O 

pátio torna-se importante não a nível formal, mas sim na função dada ao mesmo 

através da obtenção de diferente níveis de privacidade. 

 

Porém, o mesmo, pode acarretar caracteristicas diferentes, ou seja, as mesmas 

podem fazer com que este espaço exterior, seja um espaço com pouco uso ou 

vivência social. Podendo funcionar como um negativo do edifício, ou como possível 

resolução de problemas solares, assume-se como uma continuação do espaço 

interior, embora muitas vezes não seja um espaço muito frequentado. Pode também 

ser um espaço extremamente representativo, um cenário de contemplação para quem 

circula em seu redor, um pouco à imagem dos claustros dos mosteiros, como espaço 

de contemplação, apenas utilizado como espaço exterior quando recebe visitantes e 

em cerimónias especiais.  

O pátio é mais que um conceito de forma. É um termo que generaliza a organização 

de muitos edifícios com diferentes estruturas, formas, escalas, intenções e 

apropriações ao longo da história.  

Este espaço a céu aberto, não é mais que um elemento tipológico, numa arquitectura 

que define as dinâmicas dos espaços. A mais evidente, no uso do pátio, é a 

capacidade que este tem em criar privacidade em oposição ao mundo exterior, que 

relaciona a terra com o céu, a noite e o dia, o sol e a chuva, sem deixar de ser um 

espaço com características tão peculiares, tal como a tranquilidade de quem o habita.  
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CASA-PÁTIO. 

O significado de casa-pátio provém de um processo de ideias sobre o conceito de 

pátio ligado à habitação. A sua génese teve origem nos templos mesopotâmicos e 

outras civilizações. Posteriormente, o pátio passa a ser uma tipologia frequente em 

toda a Arquitectura mediterrânica, através das suas influências na arquitectura 

islâmica.  

A casa-pátio supõe uma certa e mais precisa delimitação de um tipo, mantendo a sua 

identidade e carácter, podendo enumerar vários exemplos de casas com pátio ao 

longo da extensa história da arquitectura, tais como, a casa romana, casa persa, 

chinesa e a casa sevilhana. A cultura em que a casa-pátio se insere é fundamental na 

evolução do pátio. 

Este tipo de habitação localiza-se no mundo inteiro e com diversas variações ao longo 

dos séculos. Inicialmente em resposta ao clima quente e seco, deste modo, o pátio 

assume-se como o espaço central e aberto, qualificando-se a nível climático, com o 

arrefecimento da casa no verão, mas mesmo, assim, não se tornando um reflexo 

universal, pois, as casas-pátio encontram-se, igualmente, em climas mais extremos. 

Desta forma pode-se constatar que o significado de pátio pode variar de região para 

região, de clima para clima e de cultura para cultura. É um conceito notável, relevando 

um maior grau de complexidade através das suas possíveis mutações e evolução 

enquanto ideia, capaz de construir novas identidades no panorama do espaço privado.  

A edificação residencial unifamiliar representa a busca de autonomia e privacidade. 
Considerando-se essa tendência, a casa-pátio, caracterizada por sua natureza 
introvertida, poderia ressurgir. Seu elemento central é o pátio, uma área aberta e 
protegida, também utilizada para prover iluminação natural e ventilação. O tipo de casa 
pátio tem potencial para solucionar muitos dos problemas que costumam estar 
associados à moradia. (Pfeifer ; Brauneck, 2009, p.18) 

Nesta tipologia e em particular o pátio, o mesmo caracteriza-se como símbolo espacial 

de intimidade, um espaço que acolhe e protege a vida familiar, mantendo-se o pátio, 

ao longo da história, como um lugar ao ar livre, que prolonga e protege os espaços 

interiores da habitação. Um espaço simultaneamente encerrado e aberto que 

comunica em simultâneo com as várias dependências da habitação. No seu conjunto, 

a casa mais o pátio, formam a tipologia de casa-pátio. 
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Sendo a casa-pátio uma tipologia de habitação em que a mesma se fecha para a rua, 

ou seja, a rua perde importância, a mesma assume-se como estrutura única, com 

continuidades espaciais, visuais e de apropriação de espaço coberto e de espaço não 

coberto (pátio). Como exemplo deste tipo de habitação, a Casa Gaspar (Cádiz, 

Espanha) (ilustração 5 e 6) do arquitecto espanhol Alberto Campo Baeza (1946- ), 

encontra-se totalmente encerrada para o exterior criando uma total independência em 

relação ao mesmo, demonstrando uma clara intenção de privacidade e segurança e 

onde o pátio funciona como elemento unificador dos espaços e elemento fundamental 

de receptor de luz.  

  
Ilustração 5 e 6 – Casa Gaspar (exterior) (Pizza, 1999, p. 100). Casa Gapar (pátio interior) (Pizza, 1999, p. 102). 

Deste modo, o pátio surge como elemento unificador da forma, estando associado à 

casa, é um elemento primordial neste tipo de habitação, sem ele, não seria possível 

existir a tipologia de casa-pátio.  

O pátio substitui a rua, podendo ser o único elemento em ligação com o exterior. Uma 

outra característica mostra que a casa e o pátio formam um todo, uma parcela. Na 

casa-pátio, o pátio encontra-se em comunhão com a casa, não existem espaços 

residuais, o seu principal objectivo é proporcionar uma melhoria na qualidade de vida, 

dos indivíduos que habitam aquele espaço, oferecendo privacidade, segurança e um 

espaço exterior privado dentro da habitação, como elemento unificador e distribuidor 

do espaço interior.  

As vantagens a nível programático são muitíssimo distintas. No Verão o pátio 

representa mais uma dependência da casa, enquanto que no Inverno, estabelece uma 

forte ligação com o exterior. 
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As desvantagens deste tipo de casa podem estar associados a nível formal, no seu 

crescimento amplo em torno do pátio, podendo causar um grande número de 

dependências com várias dimensões. Daí que, o método utilizado para a união da 

casa com pátio seja efectuado através de muros, ou por edifícios adjacentes na 

formação do espaço exterior.  

Assim sendo, a casa pátio resume-se a um espaço em que a iluminação adquirida 

através do pátio é fundamental. Uma conformidade de construção, onde a intimidade, 

privacidade, segurança, centralidade, interioridade face ao exterior e uma certa 

cumplicidade entre as várias dependências da casa se tornam importantes no tipo 

casa-pátio.  

A abordagem comum a esta tipologia diz apenas que o pátio não passa de mais um 

habitat da casa. Por sua vez, uma abordagem mais técnica, refere que o pátio se 

define através das suas características formais e funcionais, tratando-se de um espaço 

significativo da casa, com todos os atributos que têm sido referidos até aqui. Numa 

abordagem mais poética o pátio é um espaço que entre muros tudo se torna possível.  
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2.1.2. FORMA, ESTRUTURA E FUNÇÃO. 

Para uma melhor compreensão de um conceito tão ambíguo e complexo como o pátio 

na habitação, é importante compreender os elementos que o caracterizam para que, 

desta forma, seja mais fácil e perceptível a sua apreensão e análise evolutiva ao longo 

da história da arquitectura, assim como as formas usadas durante a mesma no 

decorrer do século XX.  

Tendo como princípio a simples análise de um espaço destinado à habitação, serão 

utilizados para estudo os elementos projectuais como a forma, a estrutura e a função 

que caracterizam a casa-pátio. 

 

FORMA. 

A forma torna-se responsável pela criação e potencialização de espaços. Cada autor é 

responsável pelo acto de produção, de procura de relações e associações entre forma 

e espaço.  

Na história da arte, em particular na pintura, são vários os artistas que dedicaram as 

suas obras em busca de novas formas aliadas a elementos formais, através do ponto, 

da linha, da superfície e da cor que, conjugadas, proporcionaram dimensões, texturas 

e luminosidades. Através destes elementos, são atribuídas qualidades que definem os 

elementos formais que representam uma pintura. 

Foram vários os pintores que através das suas pinturas exploraram as formas. O 

exemplo do pintor holandês Piet Mondrian6 (1872-1944), que numa fase de contínua 

procura das formas, adoptou critérios nas suas obras que partiram de conceitos de 

multiplicidades de formas coerentes e organizadas. As suas obras, “Broadway Boogie 

Woogie”7(ilustração 7) e  “victory Boogie Woogie”8(ilustração 8), procuram marcar os 

ritmos e as relações direccionais através de contrastes. Este tipo de representação 

consegue transmitir efeitos visíveis e elementares das cidades, onde estão 

                                            
6 Piet Mondrian (1872-1944) Pintor Holandês, fez parte da corrente artística do Neoplasticismo e ajudou 
a fundar a revista de arte De Stijl.  
7 Broadway Boogie Woogie (1942-1943) , óleo sobre tela, 127x127 cm, Museu de arte Moderna, Nova 
Iorque.  
8 victory Boogie Woogie (1942-1944), óleo sobre tela, 127x127 cm, Gemmente museum, Den Haag, 
Holanda.  
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representados, de forma análoga, a forma e o espaço, os movimentos e momentos 

estáticos, o vazio e o cheio, luz e sombra. 

 
Ilustração 7 - “Broadway Boogie Woogie” (2006, p.56) 

 

 

Ilustração 8 – “victory Boogie Woogie” 

Esta analogia entre a arquitectura e a pintura, é particularmente realizada nas 

tipologias, na constante procura da concepção formal. 

Para além de pressupostos geográficos, climáticos, sociais e culturais, a casa-pátio 

contém pressupostos morfológicos muito peculiares que dificilmente se aplicariam em 

outros tipos de casa. A forma deste tipo de casa transforma-se e evolui a partir das 
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diversas condicionantes do espaço, quer sejam elas interiores ou exteriores, 

correspondentes às actividades e funções próprias do pátio. Deste modo, o pátio 

representa o exemplo das exigências interiores e exteriores e a sua forma resulta em 

boa parte de uma adopção formal específica de um espaço coberto.  

Os elementos morfológicos, aparentemente idênticos, variam independentemente do 

lugar onde a casa se insere e da cultura, podendo diversificar o uso do pátio na casa, 

a sua organização singular, em geral no espaço urbano. A forma vem deste modo 

resolver problemas impostos pelos vários contextos, tanto a nível económico, como 

estético, arquitectónico e tecnológicos, de forma a garantir o desenvolvimento das 

actividades humanas.  

A casa é entendida como um espaço vazio para que o homem possa desenvolver os 

seus feitos. Este espaço vazio adquire qualidades através da materialização da forma, 

pela iluminação e outros elementos caracterizadores.  

Ao longo de toda a história da arquitectura, as formas da habitação estiveram 

condicionadas pelas técnicas construtivas, mas não só. Foram também condicionadas 

por outros factores que lhes estavam implícitas. Estas técnicas podiam facilitar ou 

limitar a forma das habitações ao nível da cobertura, aberturas de vãos e uso de 

alguns materiais. 

Se relembrarmos as casas-pátio das primeiras civilizações, podemos constatar que a 

forma da casa, incluindo o pátio, é geralmente de planta quadrada ou rectangular e 

centralizada. Ao longo da evolução dos tipos residenciais, foram introduzidos pórticos 

e galerias, que para além da sua função de suporte, foram influentes na demarcação 

de um espaço central.  

Desde as casas da Mesopotâmia, passando pelas casas gregas e romanas, a 

distribuição de espaços em torno de um pátio aberto, tornou-se uma constante. As 

casas mediterrânicas e outras casas que possuíam uma economia agrícola, foram 

geralmente levadas para a tipologia de pátio. 

Para muitas civilizações, a sua forma centralizada adquiriu um especial e importante 

simbolismo. Fortalecendo os laços entre o Homem e o espaço interior da casa, 

proporcionou uma maior privacidade, tornando-se um espaço introvertido e separando 

o interior do exterior. 
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A casa-pátio pode ser apenas uma sala habitada, no entanto, os limites e os princípios 

formais são pré-estabelecidos e podendo, deste modo, tornar-se num espaço mais 

complexo. A centralidade é essencial para a definição da identidade de casa-pátio. O 

pátio será o centro da composição formal da casa e, em seu redor serão organizadas 

algumas dependências da casa, como quartos, salas e  anexos. Por vezes é 

necessário construir limites físicos, entre muros e paredes. O limite harmoniza as 

incompatibilidades entre o público e o privado e sagrado e profano, mas permitindo 

sempre e, ao mesmo tempo, a sua coexistência e justaposição. 

As diferentes possibilidades de estruturação em planta da tipologia de casa-pátio são 
primordialmente determinadas pela posição e proporção do pátio. Por ser  o factor 
determinante para a exposição dos cómodos à iluminação natural, todos os outros 
parâmetros, como o acesso, a localização do diferentes sectores em planta e a 
orientação solar, desempenham um papel secundário. (Pfeifer ; Brauneck, 2009, p. 20) 

A casa-pátio, ao longo do tempo, vai adquirindo novas formas de conciliar o espaço, 

podendo esta alcançar uma vasta possibilidade de relação entre os espaços sob 

diversas formas em planta. Para uma melhor compreensão os exemplos seguintes 

demonstram as formas que o pátio pode adoptar, sendo uma consequência da forma 

mais pura, estando o pátio totalmente enclausurado pelas várias dependências da 

casa. 
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CASA-PÁTIO 

O tipo de casa pátio deriva das casas clássicas greco-romanas da Antiguidade. 
Contrariamente a casa com pátio fraccionado, na qual um ou mais pátios podem ser 
dispostos em diferentes posições na planta, o pátio deste tipo constitui o centro 
espacial da casa. Esse pátio interno serve também como área de circulação, de 
recreação e de acesso aos cómodos adjacentes. (Pfeifer ; Brauneck, 2009, p. 21) 

 

 
Ilustração 9 – Esquema casa-pátio (ilustração nossa, 2011) 

 

A casa-pátio em Cambrigde (Massatchusetts, EUA, 1958) (ilustração 10), do arquitecto 

espanhol Josep Lluís Sert9 (1902-1983), identificava-se como uma casa introvertida, 

onde o pátio é o espaço central da casa. Curiosamente, o mesmo adquire uma função 

simbólica e ornamental, recebendo os visitantes e, podendo-se comparar com o atrium 

da casa romana. Assim são demonstrados os seus procedentes históricos, onde estão 

patentes as referências à cultura clássica.  

 
Ilustração 10 – Casa Sert, (Blaser, 1999, p. 171). 

                                            
9 Josep Lluís Sert – (1902-1983) arquitecto espanhol, desde cedo manifestou interesse pela obra do 
arquitecto espanhol Antoni Gaudí e pelas obras do seu tio, Pintor José Maria Sert.   
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CASAS COM PÁTIOS  

este tipo de casa utiliza vários pequenos pátios internos, subtraídos do volume da 
edificação, para iluminar naturalmente seu espaço interno, gerando, também, inter-
relações espaciais muito interessantes. Cada pequeno pátio individual pode ser 
disposto em diferentes pavimentos. Sua associação com pátios de maiores dimensões 
proporciona plantas de grande versatilidade. (Pfeifer ; Brauneck, 2009, p. 21) 

 

 
Ilustração 11 – Esquema casas com pátios.. (Ilustração nossa, 2011) 

Quando a habitação oferece um maior número de pátios, a casa torna-se num espaço 

mais interessante, possibilitando uma vasta oferta de espaços exteriores a céu aberto, 

por sua vez, estes pátios podem adquirir um papel relevante na organização espacial 

da casa, como meio de distribuição da mesma, oferecendo privacidade e uma melhor 

iluminação natural. A Casa com pátios (1998) (ilustração 12 e 13) na cidade japonesa 

de Tóquio, composta por três pátios com áreas reduzidas, enaltece uma forte relação 

entre o interior e o exterior, tornando o espaço contínuo, onde a transparência releva-

se bastante patente na casa, articula-se assim de forma híbrida. 

 

  
Ilustração 12 e 13 – Casa em Tóquio, Japão, 1998, Ryue Nishizawa. 
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CASA-PÁTIO AJARDINADA  

este tipo de casa organiza-se ao redor de um pátio ajardinado fechado. Em função de 
sua inserção entre quatro paredes, o espaço aberto tem um carácter muito intimista. 
Por poder ser articulado a unidades vizinhas em três de suas fachadas, este tipo de 
casa é muito adequado para o desenvolvimento de estruturas urbanas habitacionais 
densas. (Pfeifer ; Brauneck, 2009, p. 20) 

 

 
Ilustração 14 – Esquema da casa-pátio ajdardinada (ilustração nossa, 2011).  

 

A casa-pátio ajardinada (2001), localizada na rua do Crasto (Porto) (ilustração 15 e 

16), da autoria do arquitecto português Eduardo Elísio Machado Souto de Moura 

(1952- ),caracteriza-se por um pátio ajardinado, localizado nas traseiras da casa, 

tendo como objectivo iluminar e ventilar as áreas que para ele estão direccionadas. O 

pátio adquire variadíssimas qualidades espaciais, nomeadamente de segurança e 

privacidade para quem usufruiu o espaço exterior a céu aberto. 

 

   
Ilustração 15 e 16 – casa-pátio ajardinada. Pátio interior.  
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CASA-PÁTIO EM “L”  

 
a planta em L oferece o máximo de exposição à iluminação natural e um uso 
económico do espaço. Entretanto, quando a conexão com as unidades adjacentes 
deve ser efectuada em várias fachadas da casa, a organização de sua planta pode ser 
complexa. (Pfeifer ; Brauneck, 2009, p. 20) 

 

 
Ilustração 17 – Esquema em planta da casa-pátio em L (ilustração nossa, 2011) 

A casa-pátio em L proporciona soluções económicas e garante um maior contacto 

entre os espaços interiores com o pátio. Esta disposição de edifício em forma de “L”, 

foi muitíssimo utilizada pelos arquitectos do Movimento Moderno, entre eles o 

arquitecto francês, Le Corbusier, o finlandês Alvar Aalto, o espanhol Josep Lluís Sert, 

entre outros. Possibilitando assim, a libertação do pátio em relação ao terreno e 

também na forma de delimitar e encerrar a natureza, nasce a casa em L (ilustração 18 

e 19).  

              
Ilustração 18 e 19 – casa em Muuratsalo, Finlândia. (DPA, 1997, p. 29 e 30) 
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CASA-PÁTIO EM U  

Corresponde a “um modo recorrente de resolver um edifício que gostaria de ser 

quadrangular! É a tipologia do ‘pátio’, aberto no interior da caixa construída para deixar 

entrar a luz em todos os compartimentos, ao qual, neste caso, se tira uma das alas.”  

(Jornal dos arquitectos, 2001, p. 15) 

 
Ilustração 20– Esquema em planta da casa-pátio em U. (Ilustração nossa, 2011) 

A casa-pátio em U, assume-se como uma tipologia de habitação muitíssimo simples, 

como no exemplo das quatro moradias unifamiliares localizadas em Óbidos (2007) 

“Bom Sucesso – aldeamento Poente” (ilustração 21 e 22), do arquitecto português 

Nuno Graça Moura (1972 - ). O acesso à habitação é efectuado pelo pátio central e a 

restante área da casa fecha-se ao exterior, garantindo privacidade e segurança. 

 

    
Ilustração 21 e 22 – Moradia unifamiliar em Óbidos (Moura, 2007). 

A forma de casa-pátio pode variar. Não restam dúvidas que existem formas que 

condicionam mais o pátio que outras, podendo depender, como já foi constatado, de 

variadíssimos factores. A evolução formal está dependente das exigências dos 

espaços interiores e exteriores, resultando o pátio dessas exigências formais.  
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ESTRUTURA. 

Como espaço central da casa, o pátio, assume-se como o espaço exterior descoberto 

e livre de qualquer elemento estrutural, ladeado por pelos menos, um plano de 

fachada, que inclui a existência de estrutura posicionada no próprio plano, tanto no 

espaço interior como no espaço exterior.  

A transição do espaço interior para o pátio pode não existir, logo a estrutura encontra-

se no plano de fachada ou poderá estar recuada em relação à mesma, fazendo parte 

do espaço interior.  

No caso em que exista um espaço de transição entre o interior e o exterior, puderam 

acontecer as duas situações mencionadas, onde a estrutura encontra-se entre o 

espaço interior e o pátio. Se a estrutura se localizar no espaço exterior, significa 

obrigatoriamente a existência de um espaço de transição, geralmente através de uma 

galeria. Mas este tipo de casa-pátio, cuja galeria faz parte do elemento da casa é 

pouco usual na casa do século XX, porque reduzia-se ao máximo os espaços de 

circulação.  

Com a evolução das técnicas construtivas, o movimento moderno tira partido dos 

espaços em consola para poder utilizar os planos de fachada como elementos 

estruturais. Pelo contrário, o elemento estrutural no espaço exterior é corrente na 

arquitectura até meados do século XIX, nomeadamente na idade média e no 

Renascimento, onde se desenvolveu o claustro, através das suas galerias de acesso.  

Sendo o claustro um espaço delimitado, ladeado por colunas que separam a galeria 

exterior, que servia de espaço intermédio entre o interior e o exterior (pátio), não 

permitia que os espaços interiores comunicassem directamente com o pátio, nem que 

tirasse maior partido da luz natural. O pátio dos claustros caracterizava-se por ser 

essencialmente um espaço de contemplação e iluminação das galerias e não dos 

espaços interiores, como é comum na casa-pátio.  

 

FUNÇÃO. 

A casa-pátio caracteriza-se por ser um espaço fechado, onde geralmente o pátio se 

encontra rodeado por uma edificação a céu aberto.  
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Torna-se necessário distinguir o uso da função. O “uso”, tem uma componente social e 

cultural e está relacionado com a forma como se vive o espaço, diferenciando-se da 

“função” de vertente programática. O uso deriva directamente da vontade do indivíduo 

que habita este espaço, ou seja, este dá-lhe o uso desejado, podendo adquirir uma 

diversidade de utilizações. Este adapta-se às características específicas do espaço, tal 

como a sua forma, envolvente e materialidade.  

A função do pátio, por sua vez, está presente no acto de projectar, fazendo parte do 

programa da casa e distinguindo-se, assim, de algo flexível como o seu uso. O pátio 

adquire a sua função consoante a seu intuito com que será utilizado em projecto, ou 

seja, o pátio poderá ser simplesmente uma forma de iluminação natural para os 

compartimentos. Deste modo, a escolha do pátio poderá estar relacionado com a 

função de iluminação. Por exemplo, nas casas-pátio em Matosinhos do arquitecto 

Eduardo Souto Moura (Ilustração 23 e 24), o pátio mais pequeno serve 

essencialmente para iluminar cada um dos quartos que compõem a casa, tornando-se 

fundamental para a vitalidade do projecto.  

 
Ilustração 23 e 24 – Casa-pátio em Matosinhos, Eduardo Souto Moura. 

Está intrinsecamente relacionado com a envolvente da casa-pátio e da sua relação 

entre a dimensão da parcela e da área da casa a estabelecer.  Estes dois elementos 

tornam-se relevantes na definição do espaço da casa, se esta será fechada ao 

exterior, só aberta ao interior ou se, pelo contrário, a casa goza de um desafogo tal, 

que o pátio pode relacionar-se com a própria envolvente.  

A funcionalidade deste espaço ao ar livre, pode ser influenciada através de 

factores culturais, como os valores familiares (tradições), clima, religião,  

economia, técnicas construtivas e materiais a ser implantados na casa-pátio. O 
pátio é o elemento essencial na definição deste tipo de casa, por conseguinte, a sua 

função está relacionada com a forma de habitar e viver a casa, qualificando-a, 
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oferecendo ar, luz, privacidade, segurança e tranquilidade. Apesar das suas 

características especiais, possibilidade de variações a nível do uso que pode adquirir e 

da diversidade a nível do seu dimensionamento, o pátio, é mais um elemento da casa 

e a sua proporção está de acordo com o programa em que se insere.  

 
Ilustração 25 e 26 – Cidade de Fez (DPA, 1997, P. 11). Casas-pátio em África.  

Independentemente da localização do pátio em relação ao programa da casa, este 

estabelece uma importante função de controlo climático em áreas muito quentes, 

permitindo actividades exteriores com protecção contra as agressões externas, tal 

como o vento, a poeira e a luz solar. O pátio adquire uma importância bastante 

elevada, devido à ventilação e iluminação dos espaços exteriores, caso a casa tenha 

poucas aberturas ao exterior, não só se torna importante devido à iluminação. 

O pátio caracteriza-se por ser um espaço ao ar livre, receptor de luz e ar, adquirindo a 

funcionalidade de iluminar e ventilar o interior da casa. A intensidade da luz, que entra 

no pátio, depende da forma arquitectónica, da envolvente e das características 

climáticas da região.  

A protecção do pátio e dos compartimentos interiores adjacentes ganha certa 

importância face à exposição solar em climas quentes, como o mediterrânico, 

conseguindo-se deste modo, uma optimização climática interior, sem menosprezar os 

utilizadores da presença da luz natural. Uma das soluções a adoptar para evitar a 

exposição natural directa sobre as estruturas ou sobre os vãos, poderá ser através de 

um recuar dos próprios compartimentos interiores, existindo uma galeria, cuja 

funcionalidade é meramente espacial e exterior. Outra das soluções viáveis a adoptar 
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pode ser o aumento da altura das fachadas com o acréscimo ou presença de um piso 

superior.  

As formas arquitectónicas alteram-se conforme o seu contexto climático. Em países 

nórdicos, onde o clima é mais frio que no mediterrâneo, procura-se maximizar a 

entrada de luz solar, optando-se por abdicar de espaços intermédios que ligam o 

interior da casa ao pátio, por conseguinte, a exposição solar é muito maior, tornando o 

espaço mais quente e iluminado.  
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2.2.   ORIGEM E EVOLUÇÃO. 

El hombre necesita un espacio de paz y de recogimiento que le proteja del espacio 
exterior, hostil y desconocido, pero que, sin embargo, participe del dia y de la noche, 
del sol y de l aluna, del calor, del frio y de la lluvia. Este espacio, que está sometido al 
paso de los dias y las estaciones, es decir, a las reglas que determinan la existência, 
es el patio.10 (Blaser, 1999, p.7) 

As transformações que foram ocorrendo ao longo da história geraram um conjunto de 

fenómenos, em tempos e lugares distintos, que possibilitaram uma crescente evolução 

da forma de habitar e da ocupação do território. As mesmas, demonstraram a 

evolução dos tipos residenciais, evidenciaram, no caso da tipologia casa-pátio, a 

possibilidade de indissociabilidade das formas de urbanização, bem como uma 

identidade quer na escala habitacional de quarteirão, loteamento, bairro, como até à 

escala de cidade.  

As referências desta tipologia de habitação são bastante antigas, surgindo com o 

primeiro núcleo de desenvolvimento urbano, a partir da unidade isolada de casa 

associada a um pátio gerador da forma e organizador de espaço. Mas o termo pátio, 

encerrando em si variadas situações formais e espaciais ao longo da história, nada 

tem de relação específica a um programa, tempo ou lugar, mas tendo em comum a 

delimitação de um recinto que permite a ligação entre a terra e o céu. 

O seu estudo definiu-se na medida em que é um elemento que formaliza uma ideia de 

recolhimento e refúgio, resultando num conjunto de peças que se organizam em torno 

de um vazio, contento diversas possibilidades de abertura e formas. O pátio é 

considerado como um elemento de pesquisa recorrente no estudo da arquitectura, 

desde a sua origem e permanência, questionando e aprofundando os conhecimentos 

sobre a sua utilização e localização, podendo ser encontrado em variadíssimas 

regiões e tempos distintos, desde as civilizações mais antigas até à actualidade, 

constituindo uma noção de valor universal e permanente, embora as diversas 

aproximações comportem sempre um certo grau de evolução e  “transgressão” do seu 

sentido inicial, revitalizando-o ao enriquecê-lo de novos sentidos e experiências. Deste 

modo, o pátio, “es un arquétipo sistemático y versátil, capaz de cobijar una gran 

                                            
10“O homem necessita de um espaço de paz e de recolhimento que o proteja do espaço exterior, hostil e 
desconhecido, mas que, contudo, participe do dia e da noite, do sol e da lua, do calor, do frio e da chuva. 
Este espaço, que está submetido à passagem dos dias e das estações, ou melhor, às regras que 
determinam a existência, é o pátio.” – (Tradução nossa). 
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cantidad de usos, formas, tamaños, estilos y características diferentes”11(Capitel, 

2005, p. 6) com uma notória evolução ao longo da história, convertendo-se num 

constante processo de reinvenção e procura das origens, adaptando-se assim a novas 

realidades.  

O mesmo, no interior da casa, pode ser considerado como símbolo espacial de 

intimidade, correspondendo a um espaço exterior privado que acolhe e protege a vida 

familiar. Deste modo, e mantendo-se ao longo da história como um lugar ao ar livre 

que prolonga e protege os espaços interiores da casa, qualifica-se como um espaço 

que é simultaneamente encerrado e aberto, entrando em constante relação com as 

várias dependências da habitação. 

Por conseguinte, ao longo da história da arquitectura o pátio adopta várias formas e 

funções, não sendo única e exclusivamente uma tipologia de habitação. A sua 

utilização inicial estende-se, assim, a outros programas de carácter público, tais como, 

hospitais, mercados, prisões, escolas, museus e também relacionado com o carácter 

religioso, como no caso das mesquitas muçulmanas e “edifícios da religião cristã” 

(Pinheiro, 1992, p. 5), onde “perde posteriormente este sentido religioso e passa a 

transmitir, em séculos seguintes, o ambiente da monumentalidade, para depois ser um 

elemento funcionalista dentro da arquitectura moderna.” (Pinheiro, 1992, p. 5), 

Assim sendo, a noção de pátio constrói-se pela acumulação contínua de diferentes 

soluções e valores espaciais, verificando-se adequada a diferentes culturas, situações 

e intenções.  

Definindo-se como o elemento principal na tipologia de casa-pátio, este surge em 

muitos edifícios como o sistema que organiza, ordena e relaciona as diferentes partes 

de um edifício, permitindo desenhar a forma, que maximiza a área de construção, a 

ventilação do edifício, o controlo da luz solar e uma maior versatilidade de usos.  

Em antigos traçados urbanos com grande densidade construtiva, como em alguns 

casos com estruturas hipodâmicas12, bem como, alguns burgos medievais, cidades 

árabes ou cidades com matriz de herança muçulmana, a casa-pátio é o sistema 

adoptado. As ruas estreitas e a grande densidade populacional levam a que as casas 

                                            
11  “é um arquétipo sistemático e versátil, capaz de abrigar uma grande quantidade de usos, formas, 
tamanhos, estilos e características diferentes” (Tradução nossa). 
12 Estrutura Hipodâmica – estrutura urbana que consiste na organização em ruas paralelas e 
perpendiculares que se cruzam em ângulo recto.   
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se abram apenas ocasionalmente ao exterior, onde o pátio vem equilibrar este facto, 

permitindo o estabilidade de uma zona protegida, uma abertura à luz e ao ar, que por 

vezes possibilita também o acesso a várias habitações. 

Mais do que uma apresentação exaustiva do pátio, da sua utilização nas diferentes 

civilizações ou de uma introdução histórica criteriosa da sua evolução, apenas serão 

expostos alguns exemplos, embora tenham sido construídas casas-pátio por todo o 

mundo, apenas interessa abordar algumas civilizações que abrangem o mediterrâneo. 

Uma breve abordagem sobre alguns modelos da história da habitação, com o intuito 

de uma aproximação particular ao tema da casa-pátio.  
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2.2.1.   CASA-PÁTIO DA MESOPOTÂMIA. 

 
Ilustração 27- Mapa da Mesopotâmia. (Marseille, 1996, p.23) 

Surgida entre 3000 e 3500 a.C., em simultâneo com a civilização egípcia, a 

Mesopotâmia (ilustração 27) localizou-se na região do crescente fértil, entre os rios 

Tigre e Eufrates. Reconhecida pelas suas terras férteis, capazes de receber a prática 

da agricultura como meio de subsistência, a mesma, demarcou-se geograficamente e 

respectivamente por Baixa e Alta Mesopotâmia, onde vários povos, como nos casos 

dos Sumérios, Assírios, Babilónicos e Persas, se estabeleceram como núcleos 

urbanos nas planícies. 

Ocupada a Norte pelos Assírios, e a Sul pelos Babilónicos e Sumérios, a região 

mesopotâmica, caracterizada por várias cidades, onde a densidade populacional 

derivava entre os 10000 e os 50000 habitantes, estabeleceu as primeiras cidades 

totalmente encerradas por muralhas, nas quais um templo se assumia como o centro 

do comércio e religião. 

Localizada na Baixa Mesopotâmia, a cidade de Ur (ilustração 28), totalmente rodeada 

por muralhas, fez surgir, no seu interior, os primeiros aglomerados urbanos, onde a 

tipologia casa-pátio se encontrava na base da própria estrutura urbana. As mesmas, 

totalmente interiorizadas e com uma acentuada elementaridade, permitiam, desde 

logo, uma grande densidade construtiva e populacional, desenvolvendo um tecido 
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urbano muito compacto, e agregando casas de grandes (casas ricas) com pequenas 

dimensões.  

 
Ilustração 28- Ur, Plano esquemático da cidade no segundo milénio a.C. (kostof, 1996 p.96)  

 
Ilustração 29- Ur, área residencial. (kostof, 1996 p.98)  
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Em Ur,  a área residencial (ilustração 29) é composta por um conjunto de casas que 

derivam de “[…] rectângulos divididos pulcramente en habitaciones ortogonales 

alrededor de un espacio central.”13(Kostof, 1996, p. 97) Deste modo, a casa em Ur 

(ilustração 30), organiza-se em torno de um pátio central, geralmente composta por 

um ou dois pisos, construídas em barro e tijolo, e posteriormente envolvidas por muros 

espessos. 

“Generalmente no había ventanas exteriore, ni intención de participar en la 

arquitectura de la calle.”14 (Kostof, 1996, p. 100) Assim sendo, a casa encerra-se sobre 

si, vivendo para um vazio central e por vezes a única abertura para o exterior era a 

porta de entrada. Deste modo, “La família giraba en torno al interior.”15(Kostof, 1996, p. 

100) 

Nas casas mais ricas, a casa organizava-se em torno de um pátio central (ilustração 

31), que permitia a entrada de luz. o mesmo pátio servia de elemento de distribuição 

entre as várias dependências da casa. A mesma é composta por dois pisos, deste 

modo, o pátio estabelece uma importância grandiosa na medida em que serve de 

elemento de ligação entre os dois pisos, ou seja, pois é nele que se encontra as 

escadas de acesso ao nível superior.  Contudo, “o piso inferior foi destinado aos 

serviços, geralmente para os escravos domésticos e convidados, a família vivia no 

piso superior.” (Kostof, 1996, p. 100)  Uma clara separação entre os espaços privados, 

abertos sobre o mesmo pátio, e a área de entrada é bem evidente, mas respondendo 

a todas as funções e exigências domésticas, o pátio torna-se o elemento fundamental 

e unificador entre os diferentes espaços da casa. 

A concepção arquitectónica das casas obtinha ainda e, de forma eficaz, um elevado 

grau de simplicidade, quando até a recolha das águas da chuva se efectuava a partir 

do pátio central, através da mais importante ligação espacial com o exterior, visto 

apenas uma simples porta fazer a ligação física com a, agora menos importante, rua. 

Deste modo, surgem assim, os primeiros exemplos de tipologia de habitação em que o 

pátio é o elemento primordial, ajudando a organizar o espaço interior da casa. 

 

                                            
13 “rectângulos divididos ordenadamente em habitações em redor de um espaço central.” - (Tradução 
nossa) 
14 “Geralmente não havia janelas exteriores, nem intenção de participar na arquitectura da rua.” 
(Tradução nossa) 
15 “a família girava em torno do interior.” - (Tradução nossa)  
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Ilustração 30- Casa em Ur. (Blaser, 1999, p. 10)  

 
Ilustração 31 - Pátio da casa em Ur. (Kostof, 1996, p. 100) 
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 2.2.2.   CASA-PÁTIO EGÍPCIA. 

 
Ilustração 32  – Planta de localização do Egipto. (Marseille, 1996, p.34) 

 

Situada a Noroeste do continente africano, entre as margens férteis do rio Nilo, a 

civilização egípcia, encontrava-se ladeada pelos desertos da Líbia e Arábia. Mas a sua 

localização (ilustração 32) deparava-se, essencialmente, pela importância, a norte, do 

mar mediterrâneo e a leste pelo mar vermelho, que favoreciam a comunicação com 

outros povos, tornando possível as trocas comerciais. 

Notando-se a preferência desta civilização pela construção religiosa e fúnebre, a 

habitação teve um papel não muito elementar na sua arquitectura, onde apesar dos 

registos sobre as suas cidades serem quase nulas, foi possível encontrar pequenos 

aglomerados urbanos destinados a alojar os operários de construção da pirâmide de 

Sesóstis II. As habitações, dos mesmos, localizavam-se junto ás grandes construções, 

onde evidenciando-se pelo carácter temporário, teriam de ser abandonadas após o 

térmito do monumento. 

A actual cidade de Kahun, antiga Illahun, representa o exemplo mais antigo de 

“organização habitacional”. (Chueca Goitia, 2010, p.40) 
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A mesma, correspondendo a um pequeno aglomerado de habitações formando um 

conjunto fechado, “rodeado por taipais e protegido por um fosso” (Chueca Goitia, 

2010, p.40) e, caracterizada por um traçado bastante regular, segundo um eixo 

geométrico dividido em ruas perpendiculares, reunia pequenas habitações em blocos 

rectangulares, separadas por pequenas ruas muitíssimo estreitas de acesso “às 

diversas células e que serviam ao mesmo tempo de canais para escoamento das 

águas da chuva e dos despejos. As pequenas casas, ou células, eram constituídas por 

habitações minúsculas à volta de um pátio fechado.” (Chueca Goitia, 2010, p.40)  

Assim, podendo “talvez concluir que a casa de pátio interior terá “nascido” na antiga 

Mesopotâmia e terá sido transformada e usada de uma forma mais requintada pelo 

egípcio” (Pinheiro, 1992, p. 11-12) onde “que de qualquer modo manteve (...) a mesma 

estrutura, uma vez que o material usado era sempre o mesmo: a terra que neste caso 

era retirada, em lodo, do Nilo.” (Pinheiro, 1992, p. 11-12)  

Podendo adoptar vários tamanhos, onde segundo uma hierarquia, se organizavam 

predominantemente em corredor, sobretudo nas classes mais pobres, como resposta 
a cidades densamente povoadas de lotes muito estreitos (ilustração 33), a casa 

egípcia evidenciava-se pela ausência de privacidade, não comportando células 

autónomas, mas de circulação e transição de espaços.  

 
Ilustração 33  – Plano de Kahun. (Goitia, 2010, p. 41) 

 

Em Deir el-Medina, antiga set Maat her imenty Ouaset, com construção na necrópole 

real, construíram-se igualmente casas de um só piso em forma rectangular. A 

disposição das mesmas organizava-se consoante um vestíbulo ou pátio de entrada, 
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onde, após uma sala principal se encontrava o dormitório, juntamente com um pátio 

aberto para as traseiras.(ilustração 34) 

 
Ilustração 34  – Casas em Kahun (Goitia, 2010, p. 42) 

 

Na cidade de Tell-Amarna, com um, igualmente, de carácter regular e com funções 

idênticas às cidades de Kahun e Deir el-Medina, a casa rectangular (ilustração 35) 

compunha-se por um pátio de entrada, onde se guardavam os animais e preparavam 

os alimentos. No centro da mesma a sala e nas traseiras os dormitórios e a cozinha. A 

hierarquia social encontrava-se presente e o pátio contribuía, de certa forma, para 

reforçar a mesma, quando, por exemplo, a casa de um encarregado de obra se 

caracterizava por uma maior dimensão que a de um operário e onde o pátio se 

assumia como um espaço central, possibilitando o acesso ao piso superior através de 

uma escada.  

 
Ilustração 35  – Casa com pátio no Egipto (Blaser, 1999, p. 9) 
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2.2.3.   CASA-PÁTIO NA ANTIGUIDADE CLÁSSICA.  

Antes do estudo das civilizações clássicas, Grega e Romana, é necessário fazer uma 

breve introdução sobre as civilizações pré-clássicas, nomeadamente a civilização 

mino-micénica, surgida a 1600 a.C. no continente grego.  

As cidades que floresceram no mar Egeu antes das invasões dóricas, 
apresentam um carácter completamente diferente das cidades que vimos 
naqueles grandes impérios orientais. Em primeiro lugar, o traçado destas 
cidades era muito mais irregular, faltando-lhe completamente as grandes 
avenidas ou as composições geométricas que observámos nas cidades da 
planície. A explicação evidente reside no facto de as cidades do mar Egeu 
terem sido construídas em locais muito mais acidentados, onde era necessária 
uma adaptação à topografia do terreno. (Chueca Goitia, 2010, p.45) 

 

 
Ilustração 36  – Localização da civilização mino-micénica. (Marseille, 1996, p.114) 

 

As civilizações micénicas (ilustração 36) caracterizaram-se por populações de origem 

Indo-Europeia, que se localizaram no início do segundo milénio a.C., na península 

balcânica, enquadradas pelos mares Egeu, Mediterrâneo, pelo continente asiático (a 

Oriente) e africano (a Sul). Colonizando lentamente a Grécia, as mesmas, construíram 

fortalezas como no caso de Micenas, mas ao contrario das cidades cretenses que não 

possuíam fortificações dada a sua topografia irregular. Deste modo, assume um papel 

importante nas movimentações e na permuta cultural, tornou-se o espaço 

movimentado onde as cidades e rotas se interligavam. 

Devido à condição insular, os cretenses eram agricultores, hábeis artesãos do bronze 

e da cerâmica, como também, dinâmicos marinheiros que implantavam colónias e 

viviam em cidades não fortificadas. 
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Em oposição aos palácios mesopotâmicos, isolados do resto da cidade, o palácio 

cretense (Cnossos) (ilustração 37), localizava-se no meio da cidade, de onde grandes 

estruturas arquitectónicas formavam um conjunto orgânico de várias funções, como as 

residências, espaços religiosos, económicos e políticos. Embora a sua organização se 

assemelha-se à dos palácios mesopotâmicos, cuja planta se articulava em torno de 

um pátio central numa sucessiva agregação de espaços sem plano orientador e 

agrupando-se consoante as funções a que se destinavam, a complexidade de divisões 

e o difícil sistema de circulação, formando longos corredores e pátios interiores sugere 

que esta construção “labiríntica” tenha resultado de sucessivas ampliações e, portanto, 

de um crescimento gradual, orgânico e espontâneo. 

  
Ilustração 37 -  Palácio de ‘Cnossos’. 

Desenvolvendo-se tangencialmente às paredes interiores e nunca axialmente, as 

pequenas habitações urbanas, através da existência de um pátio interior, não 

claramente formalizado, conseguiam obter o mínimo de privacidade. Embora o mesmo 

não fosse muito utilizado, existiam alguns cuja função se cingia apenas à iluminação 

(pequenos poços de luz)  e não como distribuidor e organizador do espaço. 

 
Assim, crescendo de forma orgânica, a casa mino-micénica exibia-se de grande 

flexibilidade na adaptação ao território, mostrando-se “mais complexa e confortável, 

construída à volta de uma habitação principal chamada o megaron16(ilustração 38), 

uma parte pela qual tinha geralmente o tecto aberto, para deixar entrar a luz, e com 

                                            
16 Megaron – Mégaro ou Mégaron, (s. m. (gr,)) “edifício micénico de planta quadrada ou rectangular, 

constituído por uma antecâmara e uma sala flanqueada por quatro colunas. Devia servir em simultâneo 

de santuário e sala de audiências, e dele deriva, segundo alguns autores, o templo grego dórico.” 

(Rodrigues; Fialho de Sousa; Bonifácio, 2002, p. 181) 
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uma cisterna por baixo para recolher a água das chuvas, antecipando o que se 

chamará o impluvium17 da casa romana.” (Chueca Goitia, 2010, p.45)  

 
Ilustração 38-  Mégaron da rainha. Palácio de Minos, Cnossos, Creta. (Jason, 1998, p. 89) 

“El punto culminante en la evolución de la casa con patio se encuentra en el apogeo 

de la cultura griega hacia los siglos IV y V a.C.”18 (Blaser, 1999, p.13) Apesar das 

primeiras casas-pátio, terem as suas primeiras manifestações na Mesopotâmica e no 

Egípcio, é nas civilizações clássicas que o pátio obtêm uma maior relevância. 

“Tanto a casa grega como a casa romana caracterizavam-se pela sua organização em 

torno de um pátio sobre o qual se abriam os aposentos restringindo as aberturas para 

o exterior” (Silveira, 1999, p.59), introduzindo-se, assim, a definição de limite entre o 

interior e o mesmo exterior, permitindo a organização de espaços abertos e íntimos. 

Assim o  parcelamento prévio das várias dependências da casa, possibilitou que estas 

se desenvolvessem em torno de um pátio, permitindo a rentabilidade na ocupação do 

solo. 

                                            
17 Impluvium – (implúvio - lat. Impluvium, s. m. )“tanque geralmente rectangular, situado no pátio da 

antiga casa romana, para onde corriam e onde se recolhiam as águas pluviais” (Rodrigues; Fialho de 

Sousa; Bonifácio, 2002 ; p. 158) 

18 “O ponto culminante na evolução da casa com pátio encontra-se no apogeu da cultura grega dos 
séculos IV e V a.C..” (Tradução nossa) 
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O sistema de quarteirão encontrava-se perceptível nas cidades clássicas. O quarteirão 

grego pela sua postura coerente de construção e relação com a cidade, resultava em 

lotes habitacionais de diferentes dimensões. 

“Las casas gregas, como las mesopotâmia, prestaban toda su atención al interior. 

Normalmente […] construídas en torno a un patio con una cisterna o uno pozo [...] así 

como un altar.”19 (Kostof, 1988, p. 247) As mesmas, encontravam-se na génese do 

quarteirão grego. O muro e as fachadas, desenvolviam-se com escassas aberturas 

para o exterior, tal como a casa-pátio da mesopotâmia, delimitando o limite entre a 

casa e a rua, onde separando o espaço público do privado, se proporciona uma 

vivencia de maior privacidade e abertura para o divino. 

Também no quarteirão romano, os muros e fachadas separam de forma bastante 

vincada o espaço interior privado do exterior público. Embora em ambos os casos, o 

quarteirão não possuísse logradouros, os espaços livres funcionavam como pátios 

bem aproveitados. Assim, enquanto que os gregos limitavam um espaço para o definir, 

mas não o fechando a ponto de não perder toda a sua dinâmica, os romanos 

fechavam e dividiam-no de acordo com as hierarquias da vida familiar e algumas 

actividades de carácter profissional.  

       
Ilustração 39 e 40 -  Casa Grega (Blaser, 1999, p. 11).  Casa Romana (Blaser, 1999, p. 12). 

 

                                            
19 “As casas gregas, como as da Mesopotâmia, prestavam toda a sua atenção ao interior. Normalmente 
[…] construídas em torno de um pátio com uma cisterna […] assim como um altar.” (Tradução nossa)  
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CASA-PÁTIO GREGA. 

 

Os primeiros exemplos de casas-pátio gregas exprimem formas de uma cultura 

popular de carácter ingénuo e com objectivos funcionais.  

As cidades de Delos e Priene são exemplos de tipologia de casa porticada (megaron) 

onde a mesma é composta por um pátio ladeado por colunas, mas apenas num dos 

seus lados, onde o acesso é efectuado através de corredores ou de uma galeria de 

ligação com o exterior.  

A casa grega (ilustração 43 e 44), tal como a mesopotâmica, dedicava toda a sua 

atenção ao espaço interior, onde geralmente era fechada para o exterior, adaptando-

se a variações, podendo ser de um ou mais pisos e também no número de entradas 

para o interior da casa. Dispondo-se muitas vezes em torno de um pátio, que se 

assumia como espaço principal da casa, tanto em iluminação como organização, 

dispondo-se os diferentes espaços da vida íntima familiar, a mesma, evidencia o seu 

carácter defensivo, vivia em função do interior e, evidenciava o pátio como “[…] un 

mundo propio, no solo en el sentido habitacional, sino también en el de la seguridad y 

el aislamiento.”20(Capitel, 2005, p.10) 

Com o progressivo aumento da representatividade da casa, o pátio transforma-se 

numa sala de recepção ao ar livre, deixando de estar somente relacionado com os 

espaços privados, mas encontrando-se numa ligação com o céu, permitindo a 

conexão com os elementos naturais.  

De origem popular, com estrutura abundantemente ingénua e fazendo parte de uma 

distinta condição urbana correspondente a uma malha bastante densa, a casa 

helenística de Delos (ilustração 42 e 43), encontra-se definida pelo, importante, pátio 

central. Existindo, igualmente, um segundo, pequeno, pátio adicional destinado às 

mulheres, o primeiro, com peristillo21 torna-se o elemento fundamenta da habitação, 

não surgindo como uma sucessão de espaços, mas uma continuidade através de 

                                            
20 “[…] um mundo próprio, não só no sentido habitacional, mas também na segurança e isolamento.” - 
(Tradução nossa)  
21 “PERISTILLO – s.m. (gr. peristylos) 1. Colunata paralela às fachadas de um edifício formando uma 
galeria. 2. Conjunto de colunas isoladas que ornam a fachada de um edifício.” (Rodrigues; Fialho de 
Sousa; Bonifácio, 2002, p.214) 
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corredores, galerias e espaços intermédios de ligação. Deste modo, o “[…] elemento 

fundamental es un patio con peristilo […]”22 (Kostof, 1988, p. 317) 

 
Ilustração 41 -  Cidade de Delos, Grécia. (Capitel, 2005, p. 11) 

 
Ilustração 42 -  Casa-pátio em Delos, Grécia. (Capitel, 2005, p. 11) 

 
Ilustração 43 -  Casa-pátio em Delos, Grécia. (kostof, 1988, p. 317) 

                                            
22 “[…] elemento central é um pátio com peristilo[…].” (Tradução nossa) 
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O mesmo deixa de ser um local de passagem obrigatória, tornando-se mais que um 

espaço ao ar livre, independente, privado e interior, mantendo a sua proporção e 

dimensão, de forma quadrada regular. Tornando-se difícil de definir uma regra de 

composição da casa, nomeadamente a localização do pátio em relação a esta, o 

mesmo caracteriza-se, quase sempre, como o centro da espacialidade, ganhando 

presença como elemento estrutural e de uma galeria ladeada por colunas que 

permitem a transição entre os diferentes espaços.  

Demonstrando, igualmente, a sua escassa abertura para o exterior e a importância de 

um pátio central como “[…] un lugar al Aire libre completamente propio privado, interior 

[…]”23 (Capitel, 2005, p.12), o exemplo da casa-pátio em Priene (ilustração 44) – “casa 

XXIII de Priene – século IV a.C” (Capitel, 2005, p.12), “[…] reaparece el megaron como 

habitación principal […]”24(Kostof, 1988, p. 317) representa uma evolução da tipologia 

de habitação.  

De carácter defensivo, onde a segurança e privacidade se comprovam como 

características elementares, a casa adquire qualidades espaciais distintas pela “sua 

condição isolada e interior “[…] en especial al hecho de asumir figurativamente la 

perfección formal […]”25 (Capitel, 2005, p.12) 

 
Ilustração 44 -  Casa-pátio em Priene, Grécia. (Capitel, 2005, p. 13) 

                                            
23 “[…] um lugar ao ar livre completamente próprio, privado, interior […]” (Tradução nossa )  
24 “[…] reaparece o megaron como habitação principal […]” (Tradução nossa)  
25 “[…] em especial o facto de assumir figurativamente a perfeição formal.” (Tradução nossa)  
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Por volta do séc. V a.C., o megaron grego é substituído pela casa com peristillo, de 

heranças orientais e, futuramente adaptada pela civilização romana.  

Esta nova configuração, mostra o peristillo (ilustração 45) como o novo espaço central 

da habitação, compondo-se por um pátio ladeado por colunatas, geralmente localizado 

no sector sul da casa tendo, por sua vez, uma primeira função de distribuição para os 

restantes compartimentos e possibilitando a iluminação e ventilação. 

O número de pátios demonstrava a recíproca hierarquia financeira dos proprietários e, 

o seu uso proporcionava a limitada abertura de vãos para o exterior, garantindo, mais 

uma vez, maior intimidade tanto em termos de vivência como de religiosidade, ao 

conter, ao centro um altar destinado ao Deus Zeus Herkeios. 

 
Ilustração 45 -  Casa com peristilo, Grécia. (Blaser, 1999, p. 11) 
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CASA-PÁTIO ROMANA 

“Las culturas etrusca y griega tuvieron una influencia decisiva en la casa romana 

[…]”26(Blaser, 2005, p.13) Tal como na casa grega, o pátio na domus27 romana, 

correspondente ao atrium28, ocupava o espaço central da casa e, igualmente, com 

“origem na Etrúria” (Janson, 1998, p.157), podendo supor que a casa romana com 

atrium, teve as suas influências na arquitectura etrusca, caracterizada por casas 

rústicas de planta rectangular.  

Urbanizando-as e realçando o atrium como o centro da casa, “com seu telhado de 

quatro águas convergindo para a abertura do compluvium” (Alarcão, 1985, p.8), a 

civilização romana, procurava, em termos espaciais, iluminação e ventilação, bem 

como extracção de fumos. Com as mesmas dimensões do compluvium29 (ilustração 

46), um tanque de pouca profundidade, com o nome de impluvium e sob o qual existia 

uma cisterna, funcionava como recolha das águas da chuva. 

A casa-pátio romana insere-se, tal como a grega, em quarteirões irregulares. Não se 

transmitindo ao pátio, essa irregularidade, progressivamente, sofre alterações devido à 

sua ampliação, introduzindo-se sistemas urbanos regulares dirigidos por dois eixos.  

Constatando-se, na casa grega, a definição de um espaço inteiramente murado, 

dividido em duas partes, o pátio, como elemento principal, adquire todo o 

protagonismo na habitação, transformando-se no centro de toda a disposição espacial, 

ao mesmo tempo que organiza o espaço e funciona como um filtro, permitindo 

diferentes graus de privacidade, bem patentes na casa romana com a existência de 

um atrium (ilustração 46) e peristillo. A mesma, adquire os mesmos princípios de 

recinto murado em todo o seu perímetro, onde os compartimentos se dispõem em 

torno da totalidade da área interior. Mas existem exemplos de casas romanas cujas 
                                            
26 “As culturas etrusca e grega tiveram uma influência decisiva na casa romana.” (Tradução nossa)   
27 Domus. Residência, em latim. Casa de habitação romana, independente e para uma família, com os 
aposentos dispostos em torno de um ou dois pátios interiores. O primeiro, o ATRIUM, era destinado a 
receber as visitas e as relações profissionais, etc.; o segundo, quase sempre com jardim e ladeado por 
um peristilo ou colunata, destinado à vida familiar. (Janson, 1998, p. 795) 
28 Atrium – Na antiga casa romana, era um pátio central para o qual convergiam todas as divisões da 
habitação, coberto por quatro águas formando vão rectangular.(Rodrigues; Fialho de Sousa; Bonifácio, 
2002, p. 50) 
 
29 Compluvium – (termo latino) Abertura quadrada no telhado das casas romanas, por cima do átrio, por 
onde entravam as águas da chuva, que eram recolhidas no impluvium. .(Rodrigues; Fialho de Sousa; 
Bonifácio, 2002, p. 90) 
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dependências comunicam com o exterior, como no caso das tabernae que, 

funcionando como estabelecimentos comerciais que poderiam ou não contactar com o 

interior, encontravam-se abertos para o exterior, podendo mesmo ser alugados. 

 
Ilustração 46 – Atrium da “casa dos frescos”(Jason, 1998, p. 167) 

A domus, intitulada “de residência senhorial urbana romana” (Alarcão, 1985, p. 9), 

ganha vida em vários exemplos de Pompeia e Herculano. Como casa destinada a 

apenas uma família, geralmente compunha-se por apenas um piso e, definindo-se ao 

longo de um eixo, “construía” os principais espaços, como o atrium e o tablinum.  

Tornando-se, assim, o elemento central da domus, o atrium (ilustração 47), afirma-se 

como espaço semi-público, dado a existência da tabernae, que se abria para o 

mesmo, onde articulando-se com as outras divisões da casa, também se localizavam 

as importantes imagens dos antepassados. 



Casas-pátio: Três casos em Portugal 
 

Ana Maria Caetano de Oliveira   65 
 

Ao longo do respectivo eixo e, após o atrium, encontra-se o tablinum, denominado 

como a divisão nobre da casa e completamente aberta para o mesmo. Comunicando 

com o jardim ou horta, que se localizava nas traseiras da casa.  

 
Ilustração 47 – Casa com atrium (Blaser, 1999, p.12) 

A introdução de colunas no atrium constituiu uma primeira transformação da casa 
itálica tradicional. Outra transformação, e bem mais rica de consequências, consistiu no 
alargamento do viridarium, com edificação de um pórtico envolvente e de novas salas 
em torno desse jardim. Assim surgiu o peristilo [...], que viria a tornar-se o centro da 
casa senhorial romana da época imperial. (Alarcão, 1985, p.13) 

 

A casa articulou-se em redor de dois centros principais: o atrium e o peristillo 

(ilustração 48). O primeiro, em torno do atrium/impluvium, espaço mais público e 

regular, totalmente circunscrito pelos compartimentos. O segundo, surgiu do aumento 

do jardim, das novas dependências da domus e em conjunto com a construção de um 

pórtico, encontrando-se encerrado por galerias com tendência para se desenvolverem 
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novos compartimentos para além do tablinum, tal como o oecus (sala de jantar, aberta 

para o peristilo). Deste modo, passaram a existir dois espaços principais, o atrium, 

denominado como a casa pública e o peristilo, como a casa privada. (ilustração 48) 

 
Ilustração 48 – Casa com peristilo. (Blaser, 1999, p.12) 

 
“No século I d.C., a casa de átrio desapareceu e a residência senhorial urbana passou a 

organizar-se em torno de um peristilo, espaço central porticado em três ou quatro lados e 

geralmente, embora nem sempre, ajardinado.”(Alarcão, 1985, p.17) Deste tempo, com o 

tempo, o atrium acaba por perder toda a sua importância, passando a ser substituído, 

totalmente, pelo pertistillo. Destinando-se a actividades familiares, o mesmo, ganha o 

carácter mais privado da domus em relação ao atrium, surgindo, deste modo grandes 

jardins, ornados com fontes, estátuas e árvores de frutos. 
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2.2.4.   CASA-PÁTIO ISLÂMICA.  

 
Ilustração 49 – Kairuán (Túnez) vista sobre casas-pátio islâmicas. (Kostof, 1988, p.12) 

Na extensa área mediterrânica, as cidades islâmicas caracterizam-se pela sua 

similitude, agrupadas em áreas bastante densas e resultando em ruas estreitas e 

irregulares, as casas são compostas por muros com escassas aberturas para o 

exterior.  O conceito ocidental de rua, não é aplicável em cidades islâmicas, onde 

“tudo se constrói de dentro para fora, perdendo o espaço colectivo, ou seja rua, todo o 

valor estrutural” (Chueca Goitia, 2010, p.67), não passando de meros corredores entre 

muros, com acesso às habitações, em que toda a sua importância é dedicada ao 

interior.  

“O mundo islâmico recebeu uma boa parte da herança do mundo primitivo oriental, 

das cidades egípcias e mesopotâmicas” (Chueca Goitia, 2010, p.62), mas a presença 

do deserto tornou-se num elemento fulcral que condicionou e muito a origem da casa-

pátio. Os árabes nómadas, de certo modo, já usufruíam do conceito de habitação em 

torno de um pátio, durante as longas viagens e estadias no deserto. As suas tendas 

dispostas em torno de um espaço central, ofereciam segurança e abrigo, sendo 
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possível considera-las como a origem tradicional da casa islâmica. Mas foi no povo 

Abássida que a casa se tornou mais evidente, onde, tendo como influência, alguns 

conceitos religiosos, como a semelhança com as mesquitas, as suas casas definiam-

se em volto de um pátio e fechadas para o exterior. 

O clima mediterrânico favoreceu o aparecimento do pátio na habitação, mas também o 

de ruas estreitas e irregulares em terrenos áridos e modestos. A  tipologia de casa-

pátio tornou-se comum em territórios muçulmanos, onde, devido ao seu clima, cujas 

variações térmicas diárias variavam  os 20ºC e também os ventos fortes carregados 

de areia e pó, a mesma resultava num  edifício fechado que  se protegia face a um 

meio ambiente mais hostil e contra eventuais furtos. O pátio adquire, assim, um papel 

importante não só como elemento de ventilação e iluminação mas também como 

elemento fundamental a vida privada. Pertencendo a casa-pátio a representação do 

desejo de privacidade familiar e as obrigações da vida muçulmana a mesma, 

organizava-se “no sentido do pátio, elemento dinamizador do ambiente familiar.” 

(Pinheiro, 1997, p. 272 ) 

Existindo uma relação com a casa romana, apesar desta ser datada antes de Cristo, a 

casa muçulmana parte do mesmo conceito da casa greco-romana, contendo a mesma 

forma rectangular em torno de um pátio, ou mais que um, porém com uma função 

diferente do vestíbulo romano. Segundo Nuno Santos Pinheiro, o romano, “abre a sua 

casa, quando abre a porta que o separa da rua. O vestíbulo é concebido a eixo do 

impluvium, desenrolando-se a casa com largas zonas de estar e até as íntimas, para 

um centro, de forma rectangular.” (Pinheiro, 1997, p. 271) Enquanto que na casa 

muçulmana, o pátio existe, o efeito de perspectiva ao nível do vestíbulo não se 

concebe, mas não deixando de ser um elemento importante na casa, o mesmo serve 

de filtro, como “modo de bloquear as vistas para o interior” (Pinheiro, 1997, p.271), 

encontrando-se num dos lados extremos da casa. 

O muçulmano não concebe a ideia de erguer uma fachada significativa e grandiosa 
numa rua ou praça pública para exibir a sua condição afortunada. O seu recato é sinal 
de respeito pelos seus irmãos, pelos seus iguais. A primorosa fachada da sua casa 
será erguida num pátio seu, próprio, não só para sua íntima contemplação, como 
também por respeito para com quem não pode ter. É por isto, como dizemos, que a 
cidade muçulmana é uma cidade secreta, indiferenciada, sem rosto, misteriosa e 
recôndita, profundamente religiosa, símbolo da igualdade dos crentes perante o Deus 
supremo. (Chueca Goitia, 2010, p. 72) 
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Deste modo, a casa fecha-se ao exterior e vive para o seu interior, com o objectivo de 

gerar privacidade à família. Por conseguinte, as fachadas (ilustração 50) são bastante 

simples e por vezes austeras, no entanto, as mesmas tornam-se desnecessárias e 

transformam-se em muros de separação entre público e privado. Apenas portas e 

janelas quebram a nudez da mesma e, por vezes, localizando-se em pisos superiores, 

mas protegidas por gelosias para que o contacto visual com o interior da casa se torne 

difícil, assim sendo, as paredes exteriores tornam-se altas de forma a preservar o 

interior da casa dos olhares alheios, que se destacam pela sua dimensão.  

 
Ilustração 50 – Fachada das habitações islâmicas.  

 
Ilustração 51– Casa-pátio islâmica.  

O interior da casa recebe particular atenção, onde o pátio, como elemento primordial 

da habitação, não só na procura de um lugar fresco, mas também, como lugar de 
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recolhimento e protecção, torna-se um espaço totalmente fechado ao exterior e o 

centro da vida familiar.  

 
Ilustração 52 – Pátio islâmica.  

Geralmente constituída por dois andares, geradores de sombra do pátio através de 

varandas localizadas no piso superior e de arcadas que o envolvem, a casa islâmica 

também encontra no mesmo um “lugar mais fresco”. Assim, e através da plantação de 

árvores e, igualmente fontes de água (ilustração 52), pequenos lagos ou chafarizes, 
proporcionadores de humidade, também a ventilação, efectuada através de malkafs30 

se torna importante.  

As prescrições do Corão acerca da reclusão das mulheres e da importância da família 
corporizam um tipo de casa-padrão com funções similares que radicam na casa pré-
islâmica, embora se possam diferenciar pelas economias regionais, pelos climas, pelos 
materiais ou tecnologias de construção. (Silveira, 1999, p. 67) 

A divisão entre o público e privado torna-se bastante presente na casa-pátio islâmica, 

onde reflectindo a intimidade da vida familiar, concebida a partir do interior para o 

exterior, transforma o mesmo no espaço mais importante da casa.  

 

[...] o islão penetra tanto na vida doméstica como na vida social; os costumes que 
propagam, modelam tanto as casas como as almas. Assim impõe às mulheres o não 
mostrar a cara e viver em harém. A casa fecha-se ao mundo exterior e abre-se ao 
interior. (Pinheiro, 1997, p. 273)  

As questões de privacidade nas culturas islâmicas estão associadas a noções 

religiosas. De acordo com o islão, a privacidade feminina e a privacidade familiar 

                                            
30 Malkafs  - Caracterizados por duas torres de captação de ar, que se encontram no interior do pátio, e 
onde a sua abertura, permite a captação dos ventos dominantes. 
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representam um papel muito importante na religião, quando até as habitações são 

reflexos destas conotações e responsáveis por essa preservação. Assim, a sua 

aparência de clausura possibilita uma maior privacidade, protegendo a vida familiar do 

mundo exterior. O pátio é colocado como o espaço central da casa, organizando 

igualmente e em seu redor as áreas destinadas ao uso quotidiano da família, 

providenciando uma maior protecção e liberdade à mesma.  

Existindo uma separação entre o sagrado e o profano, o homem e a mulher 

encontram-se separados, existindo espaços de uso exclusivo do homem que estão 

abertos para a recepção de visitas, embora para os homens, as separações sejam 

mais permeáveis, existindo uma “tendência da reclusão da mulher e [...] manter do 

segredo da vida familiar.” (Pinheiro, 1997, p. 257)  À mulher é destinado um papel 

importante na vida familiar e, por conotações religiosas, certos lugares no interior da 

casa lhes são exclusivos, como no caso do harém, onde “quase sempre (...) se 

planifica em redor de um pátio em que as mulheres passam grande parte da sua vida.” 

(Silveira, 1999, p. 67) (ilustração 54) Geralmente frequentado por apenas membros da 

família, não é permitido o acesso a todos os homens, à excepção daqueles que, por 

laços de consanguinidade, não possam contrair matrimónio.  

 

Ilustração 53– Pátio islâmica (harém). 
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3.  CASA-PÁTIO NO MOVIMENTO MODERNO.  

        3.1.  A REINTERPRETAÇÃO.  

No decorrer das primeiras décadas do século XX, surge o Movimento Moderno, 

baseado nas ideologias do Modernismo racionalista, segundo o pensamento racional, 

que possibilitava a inter-relação entre os conceitos científicos e a arquitectura. Por 

conseguinte, a ligação patente entre a ciência e a arquitectura originaram um período 

de grande optimismo e confiança no futuro, resultando em transformações 

económicas, sociais e culturais, desencadeadas pelo avanço científico e pelo 

desenvolvimento industrial, iniciado no século XVIII.  

Conjuntamente com as transformações ocorridas em séculos anteriores e por toda a 

confiança depositada no futuro, surge assim, uma nova consciência e vontade de 

renovação arquitectónica, no sentido de uma maior racionalidade e funcionalidade, 

onde, “a aspiração ao racionalismo identifica-se com outro objectivo: alcançar a 

máxima funcionalidade.” (Montaner, 2002, p.82) Isto é, o Racionalismo é um meio para 

alcançar o Funcionalismo31, através da inter-relação entre a forma e a função, sendo 

este, o seu conceito inicial, através da célebre frase citada por Louis Henri Sullivan 

(1856 –1924), “a forma segue a função”. 

Deste modo, o Racionalismo e o Funcionalismo destacaram-se como factores de 

elevada importância para a renovação da arquitectura, embora, não tenham sido os 

únicos factores responsáveis pela sua inovação e pelo aparecimento do Movimento 

Moderno. Na primeira década do século XX, surgem novas correntes artísticas, 

nomeadamente o Futurismo, através do Manifesto futurista de Filippo Marinetti (1876-

1944) em 1914. Partindo do elogio à máquina, ao movimento e ao apelo a novos 

materiais, consideraram-se como os impulsionadores para uma nova arquitectura, por 

atacarem a cultura tradicional, numa determinada vontade de ruptura com o passado e 

tudo o que fosse tradicional. 

                                            
31 “FUNCIONALISMO, s. m.  Designa-se por Funcionalismo a atitude, dentro da arquitectura novecentista, 
que privilegia a função dos órgãos arquitectónicos, considerando esta função a base de qualquer 
articulação expressiva, ideia que se condensa na asserção, porventura primária, de a ‘a forma segue a 
função’. Esta faceta da personalidade da Arquitectura Moderna tem a sua génese na década de 1850, 
anos formativos do funcionalismo de novecentos. (...) A primeira regra do Funcionalismo surge 
directamente da crença de que a ‘a forma deve exprimir a função’. A segunda regra refere uma 
dependência em relação ao processo mecânico, agora profundamente entendido e integrado 
artisticamente.” .(Rodrigues; Fialho de Sousa; Bonifácio, 2002, p. 140 e 141) 
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O arquitecto checo Adolf Loos (1870-1933), contribuiu igualmente, para a renovação 

arquitectónica, através do seu ensaio/manifesto intitulado de “ornamento e crime” 

(1908), onde elaborou uma crítica ao excesso de ordenamento presente na 

arquitectura do século XIX, proclamando assim, a contenção decorativa e a 

sobriedade das formas.  

As constantes transformações decorrentes no Movimento Moderno, foram 

manifestando-se através de novas ideologias arquitectónicas que, por sua vez, 

impulsionaram a renovação e evolução dos tipos arquitectónicos. Contudo os mestres 

do Movimento Moderno, consideraram que o passado seria “una pesada carga que 

impedía las nuevas ideas”32 (Recanses, 1992, p.12) e a necessidade de romper com a 

tradição. Acreditou-se que a ruptura com o passado seria, nem mais nem menos, a 

possibilidade de voltar a “renascer” através da fragmentação dos “tipos herdados” 

(Recanses, 1992, p.12) e em particular no uso tipológico do pátio e a sua nova 

reinterpretação. 

Apesar do pátio ser “[...] interpretado sobre todo como vernáculo o popular, participó, 

de alguna forma, en la nueva arquitectura.”33 (Capitel, 2005, p.161) onde embora, as 

formas herdadas, inicialmente não tenham sido reconhecidas, é através do 

“desprendimento” dos seus significados históricos que se tornou possível o 

reconhecimento dos seus valores. Contudo, foram vários os arquitectos que 

recorreram à arquitectura vernacular, procurando nas origens a multiplicidade de boas 

soluções que o pátio poderia oferecer. Deste modo, “[...] es la frecuente recurrencia al 

patio en la arquitectura moderna. Tras los inícios del Movimiento Moderno, en que se 

buscaba la ruptura con la tradición histórica, se recurre al origen y razón de ser de las 

formas remotas y ancestrales34(Recanses apud DPA, 1997, p.6) 

Por conseguinte, o pátio, foi frequentemente utilizado na história da habitação, como 

elemento de aproximação ao lugar, também como meio de organização espacial num 

determinado edifício. Deste modo, o pátio é considerado como um mecanismo formal 

que delimita um lugar, através do encerramento do mesmo, a partir de muros e 

paredes, permitindo, assim, a organização espacial da casa e a sua delimitação em 

                                            
32 “cargo pesado que impedia novas ideias” (Tradução nossa) 
33 “[…] interpretado sobretudo como vernáculo ou popular, participou, de alguma forma, na nova 
arquitectura,” (Tradução nossa) 
34  “[…] é frequente a recorrência ao pátio na arquitectura moderna. Após o inicio do Movimento Moderno, 
em que se buscava a ruptura com a tradição histórica, recorre-se a origem e razão de ser das formas 
remotas e ancestrais.” (Tradução nossa)  
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relação ao exterior. Portanto, foram várias as experiências e pesquisas elaboradas 

que conduziram o pátio a converter-se progressivamente num elemento de 

composição do espaço moderno, empregue tanto em edifícios isolados como em 

parcelas urbanas. 

Foram vários os mestres do Movimento Moderno que recorreram ao assentamento 

prévio, isto é, apropriaram-se do lugar, através de muros que demarcaram os limites 

da parcela, com o intuito de voltar a implantar o tipo de casa introvertida, em torno de 

um pátio, agora entendido como um espaço estruturante e organizador, de grande 

clareza e sistematização. Partindo do muro como espaço delimitador da forma, Ludwig 

Mies Van der Rohe (1886-1969) introduz o pátio como meio de se relacionar o interior 

e o exterior através de grandes envidraçados que permitiram essa relação (ilustração 

54).  Já Alvar Aalto (1898-1976), no projecto para a sua casa de férias em Muuratsalo 

(1953) (ilustração 55), bem como o arquitecto Josep Lluis Sert (1902-1983) no projecto 

para a casa do pintor Georges Braque35 (1882 – 1963) (ilustração 56), nos Alpes 

marítimos, em S. Paul de Vence no ano de 1960, partiram do muro como elemento 

arquitectónico que demarcou o lugar, com a objectivo de delimitar todo o pátio. 

No decorrer deste período e em alguns casos, a casa-pátio adoptou o tipo de planta 

em “L”, onde em determinadas situações, perde a sua centralidade em relação à casa, 

adoptando assim, um lugar periférico em relação à mesma e, acabando por se 

relacionar com o muro que delimita a parcela, deixando a ideia de interiorização e, 

abrindo-se lateralmente ao exterior. Este tipo de casa-pátio, encerrada por dois ou 

mais planos, foi bastante projectada durante o Movimento Moderno e, o pátio 

revitalizando-se e alcançando novas soluções arquitectónicas, não se desprendeu de 

referências ancestrais, tal como, a importância dada ao seu interior, como uma 

arquitectura fechada, iluminada e ventilada através do espaço a céu aberto, numa 

relação com o divino, como se pode constatar em várias culturas passadas em que o 

pátio estabeleceu um forte cunho simbólico. 

 

                                            
35 Georges Braques – (1882-1963) Pintor e escultor francês, juntamente com o pintor espanhol Pablo 
Picasso, fundaram o movimento artístico denominado por Cubismo. 
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Ilustração 54 – Casa Hubbe de Mies van der Rohe, relação interior-exterior. (Blaser, 1999, p.157) 

 

  
Ilustração 55 – Casa em Muuratsalo.  (Capitel, 2005, p.172) 

 

 
Ilustração 56 – Casa para Georges Braque.  (Capitel, 2005, p.194) 
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É de destacar a importância formal que o pátio tem na concepção espacial da casa, 

denominado como mecanismo formal delimitador que encerra o lugar onde este, por 

sua vez, tem a capacidade de ordenar e estabelecer diferentes partes de um edifício. 

Várias experiências foram realizadas no decorrer do Movimento Moderno, procurando 

novas formas racionais através da introdução de pátios nos edifícios. Esta 

racionalidade encontrada na introversão e num tipo de “cidade horizontal”, destaca-se 

no projecto residencial na cidade Peruana de Chimbote, do arquitecto espanhol Josep 

Lluis Sert onde se exemplificam vários conceitos de “cidade horizontal” opondo-se  à 

“cidade vertical” e, demonstrando alternativas aos modos residenciais em altura. Esta 

forma de competir com a cidade vertical, valeu-se da sua eficácia encontrada nas 

casas-pátio, através da apropriação do terreno e de todas as vantagens que este 

estabelecia em relação à cidade vertical que, por sua vez, estabeleceu vínculos com 

os tipos tradicionais, nomeadamente a relação do pátio com a natureza, onde o 

mesmo adquire funções primordiais nas intenções estéticas da parcela, não sendo 

apenas um espaço a céu aberto que ventila e ilumina o seu interior. 

No entanto, foram elaboradas experiências no campo das cidades verticais, 

designadas como “casa-pátio no céu”. Em particular o arquitecto Le Corbusier, tentou 

demonstrar nos seu projectos e nomeadamente nos Immeuble Villas, de 1922, a 

aproximação entre o terraço e a ideia de pátio de tradição mediterrânica, onde,  

procurando oferecer a individualidade que as moradias ofereciam em contacto com o 

solo e o exterior, a diferença física, espacial e de apropriação dos mesmos espaços 

seja um pouco diferente.  

No exemplo de cidade horizontal (1929) do arquitecto alemão Ludwig Karl 

Hilberseimer36 (1885–1967), amigo do arquitecto também alemão Mies van der Rohe, 

por sua vez, herdeiro de alguns dos seus pensamentos teóricos sobre arquitectura, o 

conceito de casa-pátio (casa mais parcela), mostrou-se, uma alternativa ao bloco de 

habitação da cidade vertical.  

Vários factores condicionaram a extensão da cidade horizontal (ilustração 57) e o 

dimensionamento das casas-pátio, visto ser necessário ter em conta o factor da 

densidade populacional por superfície, os factores naturais, com a topografia do 

terreno e os factores climáticos. A mesma, organizada por uma unidade urbana com 

                                            
36 Ludwig Karl Hilberseimer – (1885-1967) arquitecto e urbanista alemão. Foi professor na Bauhaus de 
1929 a 1933. Em 1938 emigra para os Estados Unidos da América. 
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uma trama homogénea onde predominava o contacto com a natureza, proporcionado 

pelas árvores que ofereciam à casa uma maior intimidade, permitiu um ajuste na 

exigível densificação das unidades residenciais sociais.  

“A casa introvertida de uma só planta adopta a forma em L (...),” (Recanses, 1992, 

p.126) (ilustração 57 e 58) tornando-se vantajosa por estabelecer uma maior relação 

com o exterior, onde, todos os espaços da habitação se relacionam com o pátio-

jardim, numa forte relação com o verde, relacionando-se fortemente tanto a nível 

visual como físico com a natureza presente no interior do pátio.  

 
Ilustração 57 – Cidade Horizontal (1929) do arquitecto Hilberseimer  (Recanses, 1997, p.127) 

 
Ilustração 58 – Casa-pátio do arquitecto Hilberseimer  (Recanses, 1997, p.126) 

Foram vários os mestres do Modernismo que utilizaram o pátios nos seus projectos 

como meio de organizar o interior, ao traçarem jogos de privacidade e intensificando 

relações entre o interior e o exterior, através da orientação zenital do pátio tradicional e 

da relação panorâmica horizontal do terraço. Contudo, este tipo de casa introvertida, 

relacionada com as novas estruturas de cidade horizontal, que de certo modo 

propõem uma alternativa aos modos residenciais em altura patentes nos ensaios de 
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vários mestres do Movimento Moderno. Por conseguinte, este tipo residencial de casa 

introvertida, demanda de um tipo de habitação encerrada ao exterior e voltada para o 

interior, nomeadamente para o pátio-jardim, que estabelece uma forte relação com 

uma pequena parte de natureza. Deste modo, este tipo de casa-pátio, estabelece 

estreitos vínculos com os tipos tradicionais, que tentam aproximar-se do Movimento 

Moderno, onde o pátio irá representar um papel primordial nas intenções estéticas, 

não sendo só um espaço de mera ventilação e iluminação. 

Esta intenção foi estudada intensamente por um vasto leque de arquitectos deste 

período. Mies Van der Rohe, interessado pelas civilizações passadas, nomeadamente 

o gosto pelas casas-pátio da antiguidade clássica, desenvolveu diversos estudos de 

habitação, baseados neste exemplo de tipologia de habitação, jogando com as 

transparências e a relação entre o interior e o exterior e criando continuidade 

horizontal.  Os exemplos estendem-se por vários arquitectos do Movimento Moderno, 

desdeva sua primeira geração às posteriores, interessados em focar questões 

pragmáticas  relacionadas com o tipo habitacional de casa-pátio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Casas-pátio: Três casos em Portugal 
 

Ana Maria Caetano de Oliveira   80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Casas-pátio: Três casos em Portugal 
 

Ana Maria Caetano de Oliveira   81 
 

3.1.1.   MIES VAN DER ROHE.   

 
Ilustração 58 – Ludwig Mies Van der Rohe (1886-1969). 

Ludwig Mies Van der Rohe (1886-1969), nascido na  cidade alemã de Aachen, foi dos 

arquitectos mais influentes do século XX.  

Inicialmente, Mies trabalhou para a empresa de cantaria do seu pai e posteriormente 

como desenhador para uma empresa de  decorações a estuque. 

Entre 1905 e 1907, trabalhou para o arquitecto e designer de interiores alemão Bruno 

Paul (1874 – 1968), antes de se mudar para Berlim, ao serviço de Peter Behrens37 

(1868-1940), tornando-se seu discípulo entre, 1908 e 1911. No decorrer deste período, 

Mies, manteve contacto com a cultura alemã, onde viu o seu classicismo romântico, 

influenciar-se pelo arquitecto Friedrich Schinkel(1781-1841). Abrindo o seu próprio 

atelier em 1912, onde elaborou vários projectos, entre eles, os Arranha-céus de vidro I 

e II entre 1919 e 1921 e a casa de campo de Tijolo (1924), onde partiu de conceitos 

modernistas, influenciado pela tradição de Berlage, pelo grupo De Stijl e pelo 

Suprematismo de Kasimir Malevich, que “(...) teve o efeito de incentivar Mies a 
                                            
37 Peter Behrens (1868 – 1968) arquitecto e designer alemão, foi considerado o primeiro designer da 
história e considerado um dos arquitectos mais influentes na Alemanha. Em conjunto com os arquitectos, 
um dos fundadores da Deutscher Werkbund em 1907, ligados à Judendstil. Foi também consultor artítico 
da empresa AEG.  
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desenvolver a planta livre.” (Frampton, 2003, p. 196) Em 1926, foi responsável pela 

exposição da Werkbund, denominada de “The Dwelling”, sobre o centro residencial 

Weissenhof em Estugarda na Alemanha, nesse mesmo ano, torna-se vice-presidente 

da Deutscher Werkbund38 até 1932. 

Em 1929, projectou o edifício mais emblemático em toda a sua arquitectura, o pavilhão 

Alemão para a exposição Internacional de Barcelona, que designado como obra prima, 

teve como objectivo representar a total recuperação da Alemanha no pós guerra.  

Em 1919 na cidade alemã de Weimar, o arquitecto alemão Walter Gropius39 (1883-

1969), funde a Bauhaus40, sendo substituído em 1928 por Hannes Meyer41 (1889-

1954). Na década de trinta, Mies van der Rohe, devido à sua importância na cultura 

alemã, nomeadamente na arquitectura, foi convidado a dirigir a Bauhaus entre 1930 e 

1933, em Dessau, transferida em 1925 e posteriormente em 1932, para Berlim, após 

as perseguições Nazis.  

“Na bauhaus em Dessau (1930-1933) Mies revitalizou a ideia de casa-pátio para  

residência urbana […].” (Blaser, 1997, p. 50) A partir de 1931, Mies van der Rohe, 

elabora exercícios abstractos, sobre a temática do pátio na habitação e no decorrer do 

período em que dirigiu a Bauhaus, propõe aos seus alunos a elaboração de estudos 

sobre casas encerradas por muros que estabelecessem relações com a natureza. As  

seguintes investigações prolongaram-se mais tarde em Chicago para onde emigra em 

1938, leccionando na escola de arquitectura (Illinois Institute of Technology) e, 

propondo, tal como na  Bauhaus, estudos sobre o tema. 

No decorrer do período anteriormente mencionado, foram elaborados vários projectos 

de casas-pátio, elaborados como exercícios abstractos, projectados sem ter um cliente 

em particular, podendo assim articular o programa que se deseja-se nem ter por base 

uma família tipo. Procurando deste modo a essência da vida moderna e, elaborando 
                                            
38 Deutscher werkbund (1907-1938) Associação de artistas, artesãos e publicitários, fundada em 
Munique. O seu objectivo era melhorar o trabalho profissional mediante a educação e a propaganda — e 
através da acção conjunta da arte, da indústria e do artesanato. 
39 Walter Gropius (1883-1969) arquitecto alemão, conhecido por dar uma nova aplicação funcional à arte 
e ao desenvolvimento de novos métodos e matérias destinados à construção. Em 1919, fundou a 
Bauhaus, onde foi director até 1928. Posteriormente em 1937 foi nomeado professor na Universidade de 
Harvard nos EUA.  
40 Bauhaus – escola fundada por Walter Gropious, na cidade alemã de Weimar em 1919, onde foi 
director entre os anos 1919 a 1928,  sendo sucedido por Hannes Mayer e posteriormente por Mies Van 
der Rohe. Em 1925, a Bauhaus foi transferida para Dessau. A escola baseava-se com o intuito de reunir 
todas as produções artísticas (arquitectura, design e artes plásticas).  
41 Hannes Meyer (1889-1954) arquitecto suíço, foi o segundo director da Bauhaus a seguir a Walter 
Gropius.  
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estudos sobre novos modos de habitar, desprendendo-se de conceitos convencionais 

sobre habitação, o seu único objectivo era a procura do espírito da vida moderna, 

renegando os conceitos base que conhecia sobre modos de habitar. Durante o 

período de tempo que Mies esteve na direcção da Bauhaus, em 1931, realizou um 

conjunto de projectos de casas-pátios, onde expressou as suas intenções.  

[…] com a casa da exposição da construção de Berlim, (ilustração 56) 1931, Mies 
demonstrou a possibilidade de estender a planta livre até aos quartos, e nos quatro 
anos seguintes elaborou esse enfoque através de uma série de casas com pátios 
extremamente elegantes que, infelizmente, nunca foram construídas. (Frampton, 
2003, p. 198) 

 
Ilustração 59 – Casa-pátio da exposição da construção em Berlim, 1931. (Blaser, 1999, p. 151) 

 

O “grupo de casas-pátio” (ilustração 60) projectado por Mies em 1931, tal como as 

restantes casas-pátio do arquitecto alemão, partiram do conceito de muro como meio 

arquitectónico que delimita um determinado perímetro. Assim, o muro era responsável 

pela introversão que Mies pretendia neste tipo de habitação, fechando-as para o 

mundo exterior e estabelecendo assim, uma forte relação entre os pátios e o interior.  

O grupo de casas-pátio, composto por três casas, que pertenciam a três proprietários 

diferentes, onde cada parcela é composta por diferentes tamanhos e o muro é 

responsável pela divisão das três casas.  
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A relação interior-exterior, está bastante patente nestas casas, onde os espaços 

interiores da casa, comunicam com os pátios fechados, relacionam-se com a natureza 

e proporcionando uma maior intimidade.  

 
Ilustração 60 – “Grupo de casas-pátio” 1931. (Blaser, 1999, p. 161) 

De certo modo influenciado pelo interesse nas grandes civilizações, nomeadamente a 

antiguidade clássica, em especial, as residências de Pompeia, Mies, demonstra, uma 

importante referência para os seus estudos de  casas-pátio. 

El interés general de Mies por las grandes culturas del pasado y en concreto, por la 
significativa esencialidad de sus procesos constructivos y métodos compositivos, se 
hace patente a finales de los años veinte tanto en la obra como en los textos del 
arquitecto, y perdura de un modo u otro a lo largo de toda su producción42 (DPA, 1997, 
p.22)  

A semelhança entre as casas de Pompeia e as casas-pátio de Mies, são visíveis, na 

medida em que, existe uma clara hierarquização dos pátios, consoante a importância 

das áreas que o mesmos envolvem. Contudo, o pátio define a importância que o 

espaço envolvente pode adquirir, ou seja, o mesmo assume a sua funcionalidade na 

definição dos espaços interiores. Na “casa com três pátios” (1934) (ilustração 61), 

onde o pátio maior está relacionado com área de recepção de entrada, adquirindo um 

carácter mais social, Mies, estabelece relações entre os diversos pátios, onde cada 

                                            
42 “O interesse geral de Mies pelas grandes culturas do passado e em concreto, o significado essencial 
dos seus processos construtivos e métodos compositivos, tornam-se aparentes nos anos vinte, tanto na 
obra como nos textos do arquitecto, e perdura de um modo ou outro ao longo de toda a sua produção.” 
(Tradução nossa) 
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um, alcança uma determinada funcionalidade. Contudo, o pátio é mais que um espaço 

de iluminação e ventilação, não se definindo como um espaço a mais na casa mas 

fazendo parte de um todo, o pátio mais a casa. 

Surgindo a partir da “idea por definir la totalidad del objeto arquitectónico en la 

parcela”43 (Recanses, 1992, p.71), o pátio assume-se como um elemento formal que 

estrutura a sua totalidade, relacionando o interior com o exterior através de planos 

envidraçados. Contudo, o pátio é uma estrutura formal, que está presente em todo o 

momento e a “casa com três pátios” (1934) (ilustração 61) representou um dos ensaios 

mais emblemáticos, sobre este tipo de casa, onde se torna bem visível este tipo de 

totalidade arquitectónica. 

 
Ilustração 61 – “casa com três pátios” . (Blaser, 1999, p. 152) 

Totalmente encerrada por um muro alto, contínuo e invisível a partir do exterior 

impossibilitando, assim, a percepção do que está para além dos muros, a casa com 

três pátios transmite, do exterior uma certa frieza quando, a única abertura existente é 

a porta de entrada, dando a sensação de um recinto puro, cego e inacessível pois este 

                                            
43 “a partir da ideia de definir a totalidade do objecto arquitectónico na parcela” (Tradução nossa)  
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não estabelece qualquer tipo de relação com o exterior. No seu interior, a cobertura da 

casa insere-se numa forma em “T” dando origem a três pátios distintos de diferentes 

dimensões e hierarquias. 

O pátio, ao longo da história da arquitectura, tem vindo a ocupar o espaço central da 

casa onde, na sua maioria, as dependências da casa organizam-se em seu redor. 

Contudo, nas casas de Mies, os pátios perdem a centralidade, afastando-se de certo 

modo da forma tradicional, e deslocando-se do centro da casa para as extremidades 

da mesma. Nunca deixando de garantir isolamento e intimidade à mesma, os muros 

são responsáveis pela ideia de totalidade, sendo a este confiado a função de 

encerramento da parcela, como responsável por garantir privacidade, na criação de 

uma barreira física com o mundo exterior, encontrando-se apenas abertos para o céu.  

Uma multiplicidade compositiva associada à noção de percurso interior e de fluidez 

espacial, que recupera a ideia de eixo de entrada e simetria da casa romana, embora, 

neste caso não determine a direccionalidade dos espaços. O espaço interior é 

organizado de forma contínua e a “ruptura” dessa continuidade é apenas efectuada 

através do mobiliário que compõe a casa.  

Enquanto que a casa se vai fechando ao exterior através dos muros que separam a 

casa do mundo exterior, de maneira sincrónica, o espaço que está protegido pelos 

muros, abre-se para o interior, estabelecendo uma forte relação de transparências e 

uma unificação dos espaços entre o interior e o exterior da casa, revelando assim, a 

verdadeira essência espacial da arquitectura de Mies. O muro adquire uma 

importância bastante elevada na delimitação da parcela, sendo este, responsável pela 

unificação da casa, articulando a casa com o pátio, a partir do reconhecimento do 

lugar e pela respectiva delimitação da parcela.  

Após os estudos abstractos de casas-pátios, na mesma década de trinta, Mies elabora 

projectos, desta vez para clientes concretos, partindo dos seus estudos elaborados 

anteriormente e utilizando a premissa de pátios e o conceito de muros, abrindo-os 

parcialmente em relação ao perímetro da parcela para que se possa relacionar com o 

exterior. Deste modo, surgem dois projectos, a casa Hubbe (ilustração 62 e 63) na 

cidade alemã de Magdeburg nos anos de 1934-1935 e a casa Ulrich Lange, em 

Krefeld, Alemanha em 1935. Ambas, partindo da delimitação do recinto da casa que 

enclausura os pátios que protegem o seu interior, permitem, no entanto, uma ampla 
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abertura à paisagem rural que circunda a casa, onde, no caso da casa Hubbe, a 

paisagem circundante é o rio. 

 
Ilustração 62 – Casa Hubbe . (Blaser, 1999, p. 156) 

 
Ilustração 63 – Casa Hubbe . (Blaser, 1999, p. 157) 
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3.1.2.   ALVAR ALTO.   

 

Ilustração 64 –Hugo Alvar Henrik Aalto (1898- 1976) (Lahti, 2005, p. 93) 

Hugo Alvar Henrik Aalto (1898-1976), foi um dos arquitectos e posteriormente designer 

mais importantes do século XX na Escandinávia. Nascido na pequena cidade de 

Kuortane na Finlândia, foi um dos arquitectos mais influentes pela inclusão da vertente 

orgânica na arquitectura moderna, incorporando, assim, na sua arquitectura uma 

determinada sensibilidade pelos materiais regionais, cultura e luz e, articulando o 

vernáculo a novas formas.  

Entre os anos de 1916 e 1921, Aalto formou-se em arquitectura no instituto politécnico 

Finlandês em Helsínquia. Enquanto jovem, viajou por toda a Europa como designer 

onde foi adquirindo um vasto conhecimento artístico ligado à arquitectura e arte em 

geral.  

Em 1923, abre o seu próprio estúdio de arquitectura em Jyväskylä na Finlândia, 

juntamente com a arquitecta Aino Marsio (1898-1949) com quem se casa em 1925. Os 

seus primeiros trabalhos como arquitecto reflectem as influências do neo-classicismo e 

do arquitecto sueco Erik Gunnar Asplund (1885-1940), mas só posteriormente quando 

se muda para Turku em 1927. Aalto e os restantes arquitectos cosmopolitas de Turku, 

seguiram os ideais modernistas estabelecidos pelos arquitectos europeus ocidentais. 
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Entre 1927 e 1933, trabalhou com um dos arquitectos mais influentes da Finlândia Erik 

Bryggman (1891-1955). No verão de 1928, Alvar Aalto viaja para Paris com intuito de 

conhecer as obras do arquitecto Le Corbusier.   

Mas, já no final dos anos 20 foi surpreendido pelo novo fenómeno do funcionalismo ou 
estilo internacional, como também é conhecido. Alvar Aalto era o mais jovem membro 
do grupo CIAM reunido à volta de Le Corbusier e estava entusiasticamente em empatia 
com as novas ideias. Não era só o novo estilo mas também a forma de fazer 
arquitectura: a abordagem idealista, na qual o papel do arquitecto era visto como um 
reformista social e, a  arquitectura, como um meio de construir um mundo melhor, era 
importante para Aalto. (Ribeiro, 1998, p. 11)  

O interesse de Aalto pelo CIAM foi notório, onde estabeleceu contacto com vários 

arquitectos, transmitindo para a sua arquitectura uma notória influência, onde “muitas 

das suas obras tornaram-se clássicos da arquitectura moderna.” (Khan, 2001, p.48) 

No decorrer dos anos seguintes, elaborou um vasto número de projectos baseados no 

modernismo, como forma de demonstrar que tinha assimilado as ideias modernistas. 

Baseando-se nos “cinco princípios para uma nova arquitectura” de Le Corbusier e nas 

potencialidades do betão, projecta o edifício do jornal Turun Sanomat (1927-1929). 

Um ano antes de se mudar para Helsínquia, em 1931, Aalto conheceu Harry e Mairea 

Gullichsen, após terem visto numa loja os seus projectos de design de imobiliário. A 

futura encomenda de um projecto de móveis para serem produzidos em série, que de 

certo modo, o encaminhou para uma nova vertente arquitectónica, afastou-o dos seus 

conceitos arquitectónicos iniciais, utilizando o betão armado como material primordial, 

passando a  ser “substituído” pela madeira e pelos materiais naturais. 

A adaptação de Aalto à natureza não se traduz nunca no seu desaparecimento nela, 
mas sim na contraposição e na articulação com ela. A utilização de materiais locais e 
em bruto na obra do finlandês é sempre justificada não apenas por uma subtilíssima 
procura estilística mas também por uma absoluta coerência ‘funcional’ (Dorfles, 1986, 
p. 77) 

Deste modo, dá-se o afastamento dos ideais modernistas para uma arquitectura mais 

orgânica, surgindo assim, novos projectos articulados a uma nova vertente orgânica, 

como no exemplo do projecto vencedor para o pavilhão finlandês da Exposição 

Mundial de Paris em 1937, Numa “estrutura de madeira com o título significativo de Le 

Bois est en marche (a madeira está a caminho).”(Frampton, 2003, p. 239). 
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“La creación de un lugar en la naturaleza en cierto modo considerada como virgen, es 

punto de partida para muchos de los proyectos de AIvar Aalto.”44 (Recanses, 1992, p. 

88) Delimitando e encerrando de um pedaço de natureza, podia-se deste modo 

apoderar-se dela, criando uma plataforma mais elevada e dispondo de uma 

arquitectura que pudesse servir de abrigo e delimitador de um lugar. Deste modo, 

surgem vários projectos em que a plataforma se destaca, através do desenvolvimento 

de diversas construções em seu redor, fundindo de certo modo com o terreno, 

corrigindo os acidentes geográficos e topográficos. Por conseguinte, também Aalto 

abordou a temática de casa pátio, tal como aconteceu com outros arquitectos 

modernistas. Partindo da delimitação de recintos exteriores privados que determinam 

o centro, apropriando-se de pequenos fragmentos da natureza para delimitar o lugar, 

onde se encaixa o edifício, levando a formação de um pátio.  

Em 1938, Aalto projecta a Villa Mairea (ilustração 64 e 65), uma casa de verão 

encomendada por Mairea Gullichsen em Noormarkku, Finlândia. Considerada umas 

das mais importantes obras do arquitecto finlandês, em colaboração da sua esposa, 

Aino. Na Villa Mairea (ilustração 65 e 66), estão presentes todas as características que 

compõem a verdadeira essência arquitectónica de Aalto, onde a Madeira, os materiais 

naturais e as formas orgânicas estão presentes em toda a obra e também a temática 

de casa-pátio é abordada de forma distinta. 

  
Ilustração 65 e 66 –Planta de localização da Villa Mairea. (Lahti, 2005, p. 41) Planta do piso 0, (Capitel, 2005, p. 170) 

A natureza, para Alvar Aalto, adquire uma importância bastante elevada, tornando-se 

uma das suas principais premissas na sua utilização como cenário natural e 

articulando materiais naturais, como a madeira. Por conseguinte, o projecto da Villa 

                                            
44 “A criação de um lugar na natureza em certo modo considerada como virgem, é um ponto de partida 
para muitos dos projectos de Alvar Aalto.” (Tradução nossa)   
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Mairea, localizada no topo de uma colina e envolvida por uma floresta de pinheiros,  

exibe-se como uma “casa isolada, moderna e aberta” (Capitel, 2005, p. 169), “(...) 

construída com uma mistura de tijolo aparente, alvenaria rebocada e chapas de 

madeira” (Frampton, 2003, p. 242) e aberta ao exterior através da sua forma em C que 

encerra um espaço exterior definido através de uma plataforma que se eleva 

relativamente à envolvente. A definição de um pátio, é evidente não pelo total 

encerramento da sua área, mas sim, pela posição que os diversos espaços e 

elementos da casa ocupam. 

A planta inicial adoptando a forma em “L” (ilustração 63), posteriormente transforma-se 

em “C”, ao interligar o corpo da casa com o volume da sauna, através da existência de 

um alpendre que se prolonga em direcção a Norte, transmitindo a ideia de globalidade. 

Este ambiente é reforçado através de um pequeno muro de pedra local com 

vegetação, tornando-se um lugar de transição coberto que não deixando de ser ao ar 

livre, define e delimita o perímetro do pátio, que para além de se relacionar com os 

vários elementos da casa e enaltece a natureza também como um limite físico, uma 

barreira virtual. (ilustração 67) 

O corpo em “L”, composto pela sala de estar e de jantar, relaciona-se com o jardim, ou 

seja com o pátio, sendo responsável pelo encerramento lateral do pátio.  

   
Ilustração 67 e 68 –Pátio da Villa Mairea. (Lahti, 2005, p. 43) Vista do interior da casa. (Lahti, 2005, p. 44) 

Por volta de 1952, Alvar Aalto adquiriu terrenos na ilha finlandesa de Muuratsalo, 

levando-o no ano seguinte a projectar uma casa de férias, destinado ao ócio familiar e 

também um lugar experimental, como se fosse um laboratório, onde pudesse ensaiar 

e pôr em prática as novas ideias arquitectónicas. Deste modo, a casa em Muuratsalo 

ficou conhecida como a “casa de verão experimental”, partindo das mesmas 

premissas que o levaram a projectar a Câmara Municipal de Säynätsalo e “una intensa 

[…] reflexión sobre la tradición clásica que dio lugar posteriormente a la traslación 
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doméstica de Muuratsalo.”45 (Capitel, 2005, p.171) Em ambos os projectos, existem 

imensas semelhanças, quando, os materiais aplicados, o uso de tijolo tanto dentro 

como fora dos edifícios se relacionam com o uso da madeira e outros materiais 

naturais. (ilustração 69) 

 
Ilustração 69 –Villa Mairea. (Lahti, 2005, p. 70) 

 
Ilustração 70 – Planda da Villa Mairea. (Capitel, 2005, p. 172) 

                                            
45 “[...]uma intensa […] reflexão sobre a tradição clássica que levou mais tarde à tradução doméstica de 
Muuratsalo.” (Tradução nossa)  
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La continuidad del muro perimetral permite entender la casa como un recinto de planta 
cuadrada en dos de cuyos lados adyacentes se han construido dos naves de igual 
anchura que dejan libré un área también cuadrada para formar el patio pavimentado 
[...]. (Armesto apud DPA, 1997, p.28)  

Contudo, a residência em Muuratsalo é uma casa em L, muito recorrente na 

arquitectura moderna, composta por dois corpos perpendiculares, que abraçam um 

pátio interior. Num dos corpos, localizava-se a sala de estar, enquanto que no outro, 

localizam-se os dormitórios e a casa de banho, comunicando assim, para um pátio 

quadrado e murado. Os muros de tijolo que o delimitam seguem as fachadas 

exteriores da casa, garantindo assim, a leitura total de uma massa unitária e fechada 

de planta quadrada (ilustração 70). Os mesmos rasgam-se para poderem enquadrar a 

paisagem circundante, transpondo a natureza para o centro da casa (pátio). Contudo, 

“o pátio interior é um bom exemplo do modo elegante e sensível como o arquitecto 

anulou por muitas vezes o limite entre o espaço interior e exterior.” (Lahti, 2005, p. 71) 

Tornando-se assim, um elemento fundamental na casa experimental de Aalto, pois é 

considerado como um espaço social, isto é, uma sala interior “al que se le ha 

suprimido la cubierta” (Capitel, 2005, p. 173) o pátio é muito mais que um elemento de 

ligação entre o interior e o exterior, contudo, é igualmente uma área fundamental da 

habitação, por se encontrar ladeados de paredes que delimitam o espaço. 

 
Ilustração 71 – Pátio da Villa Mairea. (Capitel, 2005, p. 172) 
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Aalto toma como referencia a la casa griega antigua, aquella que se define como un 
recinto que delimita la propriedad familiar y protege el fuego sagrado cuyo significado 
se refiere a la continuidad, a la persistência de la estirpe en el lugar, a través de los 
dioses Lares. (Armesto apud DPA,, 1997, p.32) 

Assim, o pátio pode-se classificar de espaço central, através do recinto murado que 

delimita a casa e encerra o lugar do fogo. O fogo representa a alma da casa, assim, o 

pátio adquire um simbolismo bastante elevado, aproximando-se da casa grega, 

dispondo-se dentro de um perímetro que protegia a vida familiar, embora à casa 

experimental se associem as inquietações modernistas de abertura e de relação 

horizontal com a paisagem, procurando referências no lugar, de modo a enquadrar-se 

na paisagem envolvente. 

 
Ilustração 72 – Pátio da Villa Mairea. (Capitel, 2005, p. 172) 

 
Ilustração 73 – Vista do interior da Villa Mairea. (Lahti, 2005, p. 72) 



Casas-pátio: Três casos em Portugal 
 

Ana Maria Caetano de Oliveira   96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Casas-pátio: Três casos em Portugal 
 

Ana Maria Caetano de Oliveira   97 
 

3.1.3.   JOSEP LLUÍS SERT. 

 
Ilustração 74 – Josep Lluís Sert (1902-1983) 

Josep Lluís Sert foi um dos arquitectos modernos mais importantes de Espanha. 

Nascido em 1902, na cidade espanhola de Barcelona, frequentou a Escola Técnica 

Superior de Arquitectura formando-se em 1929. No mesmo ano, muda-se para Paris, 

onde colabora no atelier do arquitecto Le Corbusier e Pierre Jeanneret até 1931. 

Assim, após ter colaborado com os mesmos, evidenciou algumas “marcas” na sua 

arquitectura, nomeadamente quando projectou a cidade de Chimbote. 

No mesmo ano, retorna a Barcelona e funde o seu próprio estúdio, juntamente com 

outros arquitectos espanhóis, participando na organização do GATEPAC (Grupo de 

Arquitectos e Técnicos Espanhóis para o Progresso da Arquitectura Contemporânea), 

com o objectivo de introduzir uma nova arquitectura baseada em conceitos 

funcionalistas. Participou também nos CIAM, no qual foi presidente entre 1947-1956.  

Em 1937, regressa a Paris, onde voltou a exercer a sua actividade até 1939. Por 

consequência da Guerra Civil, Sert exilou-se nos Estados Unidos da América, onde 

estabeleceu uma forte relação com o urbanismo, aprendido com Le Corbusier, mas 

também, por ser um arquitecto racionalista e um tanto ao quanto historicista, tendo um 

gosto pela arquitectura popular, articulando nos seus projectos a tradição 

mediterrânica e o racionalismo implícito no espírito do Movimento Moderno.  
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Tal como Mies Van der Rohe, o arquitecto espanhol também ensinou arquitectura, 

onde elaborou exercícios com os seus alunos na universidade de Harvard, sobre a 

tipologia de casa-pátio. Embora possam existir semelhanças entre ambas, as casas-

pátios diferem no tipo de utilizadores. Enquanto que Mies, projecta as casas-pátio para 

as famílias de classes média-alta da Europa Central, Josep Lluís Sert, tem outro tipo 

de preocupações. As casas com pátio, são casas que partem de conceitos bastante 

simples, consistindo em habitação mínimas para populações com problemas de 

subsistência na América Latina, nomeadamente no projecto para a cidade de 

Chimbote.  

Assim, começa o longo percurso de Sert com a tipologia de casa-patio, no qual os 

seus primeiros ensaios sobre o tema surgem na cidade dos Motores em 1946. Josep 

Lluís Sert, afirma que, “Con Town Planning Associates habíamos diseñado algunos 

grupos de casas con patio para la Cidade Dos Motores en 1946, pero fue en 

Chimbote, en 1948, cuando extendimos el “patrón de casas patio a toda la ciudad.”46 

(Sert Apud DPA, 1997, p. 36) Por conseguinte, surgem assim os primeiros ensaios 

sobre a sistematização do uso do pátio a diferentes escalas na habitação. 

 
Ilustração 75 – Plano de Chimbote. (Capitel, 2005, p. 189) 

                                            
46 “Com Town Planning Associates, tínhamos desenhado alguns grupos de casas com pátio para a 
cidade dos Motores em 1946, mas foi em Chimbote, em 1948, quando estendemos o padrão de casas-
pátio a toda a cidade.” (Tradução nossa)  
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No caso da cidade peruana de Chimbote (ilustração 75), o arquitecto espanhol, 

procura uma nova morfologia urbana com um sistema de agregação horizontal, onde 

cada casa se repete inúmeras vezes. Partindo de “[...] ideas más básicas y configuró 

en Chimbote el tipo más elemental y a la vez más genuíno de casa-pátio, que es el de 

patio central y único”47(DPA 1997, p. 37) apresentando um esquema elementar em 

que a casa de planta em “U” possui um único pátio central que comunica 

pontualmente com o exterior da casa, sendo a mesma um lugar com poucas aberturas 

ao exterior, tornando-se introvertida e bastante simples, cujos espaços interiores 

apenas recebem luz a partir do pátio.  

Neste tipo de casa (ilustração 76), de planta em “U”, o pátio adquire uma importância 

muito relevante, na medida em que é o primeiro espaço a ser usufruído no interior da 

casa, ou seja, após a entrada da casa, somos conduzidos para o pátio que tem como 

função, ser um elemento de distribuição das várias áreas da casa.  

 
Ilustração 76 – casa-pátio (Blaser, 1999, p. 171) 

 

                                            
47 “ideias mais básicas (...) configurou em Chimbote o tipo mais elementar e  genuíno de casa-pátio, que 
é o pátio central e único” (Tradução nossa)  
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“Sus esquemas de 1948 para la nueva ciudad de Chimbote en Perú, son puntos de 

partida para posteriores proyectos de casas con patio, que nacen desde la 

parcelación, adoptando formas en U y en L, para liberar como patio el suelo 

restante.”48 (Recanses, 1992, p. 78) Deste modo, o projecto para a cidade de 

Chimbote, obteve uma importância bastante elevada nos seus seguintes projectos de 

casas-pátio.  

Assim, surgiram novos projectos com a tipologia de casa-pátio, nomeadamente a casa 

que projectou para si e para a sua família em Cambridge (Massatchusetts, Estados 

Unidos, 1958),  construída em terrenos de propriedade da Universidade de Harvard.  

A casa-pátio de Cambridge (ilustração 77, 78 e 79), é uma casa de variadíssimas 

semelhanças com anteriores projectadas pelo arquitecto espanhol, nomeadamente as 

que projectou para a cidade de Chimbote, onde o pátio adquire uma maior 

centralidade em relação à casa. Entre ambos os projectos existem diferenças tanto em 

relação a funcionalidade como simbolismo adquirido pelo pátio. Assim, o pátio central 

da casa de Cambridge, representa de uma forma simbólica o pátio peristilo da casa de 

Priene do século IV a.C. (ilustração 44), o corredor de distribuição da casa de 

Cambridge é uma analogia ao corredor do peristilo da casa grega, a entrada da casa é 

efectuada por um corredor de distribuição e tangencial ao pátio. Assim sendo, o pátio 

central torna-se uma reminiscência a casa de Priene, considerada como o “gérmen do 

peristilo”,  igualmente com “[…] dos patios más, dejando para el patio central una 

función curiosamente ornamental y simbólica que acoge al visitante justo al entrar”49 

(DPA, 1997, p. 40) como o espaço gerador da forma. Contudo, a casa que Sert 

projectou para si próprio situa-se numa parcela isolada, composta por três pátios 

alinhados segundo um eixo longitudinal, onde o pátio central alcança uma maior 

centralidade muitíssimo marcada. A casa distribui-se através de um corredor junto ao 

pátio central de dimensão quadrada (7,30x7,30m)50 apresentando “(...) el patio se 

presenta como un espacio en torno al cual se desarrolla la casa.”51 (Recanses, 1992, 

p. 80), onde tal como Mies, os espaços exteriores relacionam-se com os pátios, 

representando um espaço de estância e de grande transparência, existindo uma forte 
                                            
48 “Seus esquemas de 1948 para a nova cidade de Chimbote no Perú, são pontos de partida para 
posteriores projectos de casas com pátio, que nascem desde a divisão, adoptando formas em U e em L, 
para libertar como pátio o solo restante.” (Tradução nossa)  
49 “mais dois pátios, deixando para o pátio central uma função curiosamente ornamental e simbólica que 
acolhe o visitante quando entra,” (Tradução nossa) 
50 “um patio que se configura como um quadrado perfecto de 7,30 x 7,30 m(medida, por cierto, no 
Modulor” (DPA, 1997, p.38) (tradução nossa) 
51 “o pátio apresenta-se como um espaço em torno ao qual se desenvolve a casa” (Tradução nossa) 
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relação visual entre o interior e o exterior, como se os espaços se fundissem entre si e 

formassem um só. Assim sendo, o pátio central é responsável pela estrutura da casa, 

servindo de espaço exterior que gerando os restantes interiores.  

 
Ilustração 77 – casa-pátio (Blaser, 1999, p. 171) 

 
Ilustração 78 – Vista do interior do pátio (Blaser, 1999, p. 170) 

 
Ilustração 79 – Vista do interior da casa para o pátio. (Blaser, 1999, p. 170) 
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Os quartos configuram-se com uma dimensão diferente ao nível de um pé direito mais 

baixo possibilitando a entrada da luz solar nos pátios de Inverno, os muros dos pátios 

protegem o espaço das variadíssimas condições climáticas.  

Os restantes pátios da casa, localizam-se nas extremidades da casa, encerrados por 

muros. Tal como na casa com três pátios de Mies Van der Rohe, é possível constatar 

um total encerramento do recinto, procurando a transparência e o prolongamento 

visual na continuação dos espaços interiores e exteriores, enquanto que em Sert, a 

procura um conceito de pátio mais puro, aproxima-se da casa grega, onde o pátio 

central torna-se responsável pela estrutura e organização da casa e todas as divisões 

da casa se relacionam com os pátios e se abrem para eles como no caso da sala de 

estar e a zona de refeições abrem-se assim para o pátio central e para um dos pátios 

na extremidade da casa. Todos os pátios se relacionam com o interior da casa, 

através da transparência entre vãos, permitindo uma maior extensão dos espaços 

interiores, tanto ao nível do uso como visual. 

O pátio exterior central é pavimentado e com uma geometria muito rígida. Deste modo, 

embora não seja um espaço muito utilizado fisicamente ganha uma enorme 

relevância, devido à sua centralidade, mas também como um elemento visual de 

extrema força, como um espaço de observação que interage com o espaço interior. 

Existem várias semelhanças entre os vários projectos de Sert, em particular quando  

“este tipo de acceso con un corredor lateral de circulación externo a la casa, vuelve a 

repetirse en el proyecto de Sert para la casa del pintor Braque en los Alpes Marítimos 

de S. Paul de Vence.”52 (Recanses, 1992, p. 82) (ilustração 80) Contudo, o projecto 

realizado pelo arquitecto espanhol para o pintor francês, resulta de um vasto conjunto 

de influências obtidas pelo projecto da sua casa em Cambridge, em específico, o 

corredor de distribuição junto ao pátio central da casa e na disposição alinhada dos 

pátios. No entanto, o projecto para Braque representa um modelo muito semelhante à 

casa de Sert em Cambridge, embora na casa do pintor existam algumas variações, 

nomeadamente na área da casa e na introdução de novos espaços, sendo este o 

estúdio do pintor. No entanto, o projecto acabou por não ser construído. Deste modo, 

o projecto da casa é composta, também, por três pátios alinhados segundo um eixo 

                                            
52 “(...) tipo de aceso com um corredor lateral de circulação externo à casa, volta a repetir-se no projecto 
de Sert para a casa do pintor Braque nos Alpes Marítimos de S. Paul de Vence.” (Tradução nossa)  
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maior da casa e, com o encerramento unificador da parcela por meio de muros, 

perdendo assim, o carácter central e adoptando uma planta em forma de “U”.  

 
Ilustração 80 – Casa para o pintor Braque. (Capitel, 2005, p. 194) 

Dada a sua aproximação com o mar, o muro exterior interrompe-se a sul, expondo o 

jardim que contém a piscina à encosta, mas nunca perdendo o seu carácter íntimo, 

pois é colocado numa plataforma que autonomiza e protege a casa.  A unidade entre 

os diferentes espaços interiores perdendo-se, na casa de Braque, os três volumes que 

compõem a mesma, separam as diferentes áreas, tal como, os quartos, áreas comuns 

e o estúdio, criando assim, uma maior independência, assim tornando-se possível o 

menor número de circulações.   

Novamente torna-se possível constatar que o pátio central, apesar de ser um espaço 

exterior a céu aberto, não é uma área que acolhe a vida familiar, ou seja, os quartos e 

o estúdio do pintor fecham-se totalmente a ele e apenas a sala lhe concede duas 

aberturas pontuais, enfatizando o seu carácter divisório das várias zonas da casa. 

Contudo, o pátio central não é definido como no projecto anterior, pelos quatro lados 

da casa, colocando-o junto ao muro exterior e, permitindo uma, a ligação visual entre 

os três pátios e o interior da casa mais forte, em comparação ao exemplo anterior, 

visto que, não é interrompido pelo movimento deambulatório em torno do pátio central.  
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El patio, a pesar de su voluntad por recalcar su forma regular, es un área más del 
recinto, que solo se abre circunstancialmente al salón no siendo más que un elemento 
tagencial a él. Tanto la crujía de dormitórios que, (...) se proyecta hacia el patio de la 
piscina, como la del estúdio del pintor, abierta al otro área libré para recibir a luz norte, 
se cierran al patio central. Una y otra crujía, del mismo ancho, dan su trasera al espacio 
central y no lo cualifican en ningún caso como el patio principal53( Recanses, 1992, p. 
82)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
53 O pátio, apesar da vontade em evidenciar a sua forma regular, é apenas mais uma área do recinto, que só se abre 
circunstancialmente à sala não lhe sendo mais do que um elemento tangencial. Tanto a ala dos quartos […] se 
projecta para o pátio da piscina, como a do atelier do pintor, aberta à outra área livre para receber luz norte, fecham-
se ao pátio central. Uma e outra ala, da mesma forma, viram as costas ao espaço central e não o qualificam em 
nenhum caso como pátio principal.- (Tradução nossa)  
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3.2.  O TERRAÇO COMO COMPLEMENTO ESPACIAL. 

La terraza, como médio de incorporar la naturaleza a la arquitectura, permite establecer 
nuevas relaciones, su visión de lo horizontal, del médio natural donde se construye el 
nuevo sistema de creencias científicas, es lo contrapuesto a la apertura cenital, a la 
visión y esperanza depositada en el cielo que el átrio romano […]. El papel que el patio 
jugaba en la cultura mediterrânea, que desde sus más ancestrales momentos mira al 
cielo, [...], es debido a que en él encuentra la explicación de su existência y viene a ser 
ahora substituído por la terraza.54 (Recanses, 1992, p. 42) 

O modelo tradicional de pátio foi sofrendo alterações ao longo da história e foi-se 

moldando às ambições de abertura e extensão da nova arquitectura. Deste modo, foi 

elaborada uma nova leitura do pátio e do seu valor compositivo, interpretando-o como 

uma peça, um prisma de luz que vem complementar e enriquecer as plantas livres, 

conferindo-lhes muitas vezes uma nova orientação. Contudo, o progresso é procurado 

nas origens e na elementaridade espacial, ou seja, um sucessivo reencontro com os 

símbolos ancestrais. Deste modo, muitos foram os arquitectos que recorreram à 

arquitectura vernacular como meio de investigar os métodos utilizados e transpondo 

para a modernidade, as suas qualidades expressivas através das formas tradicionais. 

Diversas experiências e pesquisas levaram a que o pátio se convertesse 

progressivamente num espaço moderno e com fortes relações com a natureza. Por 

todas as evoluções que foram ocorrendo no século XIX, surgem assim, novas formas 

de pensar, questionando-se sobre os variadíssimos assuntos e tendo como base “[...] 

presupuestos qe atienden a la razón, la función, evolución y observación del médio 

físico[...]”55(Recanses, 1992, p. 42), questionando-se sobre o “natural” e o “artificial” e 

acreditando que na natureza está a ciência e, nela o progresso. Deste modo, a 

natureza deveria relacionar-se intrinsecamente com a arquitectura e ser introduzida, 

na mesma, de forma natural, onde, o terraço seria a melhor forma de associação. Por  

conseguinte, “[…] não é de estranhar que o terraço seja o paradigma da casa e venha, 

inicialmente, substituir a atenção do pátio.”56 (Recanses, 1992, p. 42). 

                                            
54 O terraço, como meio de incorporar a natureza na arquitectura, permite estabelecer novas relações; 
sua visão do horizontal, do meio natural onde se constrói o novo sistema de crenças científicas, é o 
oposto a abertura zenital, a visão e esperança depositada no céu como o átrio romano […]. O papel que o 
pátio jogava na cultura mediterrânea, desde os seus mais ancestrais momentos olha ao céu,[…], porque 
nele encontra a explicação da sua existência e vem a ser agora substituído pelo terraço. (Tradução 
nossa)  
55 “pressupostos que atendem à razão, […] função, evolução e observação do meio físico […]” (Tradução 
nossa)   
56 “[...] no es de extrañar que la terraza sea el paradigma de la casa y venga, al menos inicialmente, a 
substituir la atención sobre el patio.” (Tradução nossa) 



Casas-pátio: Três casos em Portugal 
 

Ana Maria Caetano de Oliveira   106 
 

Contudo existem semelhanças entre estes dois paradigmas, considerados como 

espaços ao ar livre. Enquanto que o pátio é geralmente ladeado por paredes ou muros 

como um espaço arquitectónico interior fechado a céu aberto, iluminado e ventilado de 

forma zenital, colocando “[…] en contacto al hombre con lo inconmensurable;”57 

(Recanses apud DPA, 1997, p.8) Atribuindo-se, assim ao pátio um forte simbolismo, 

com características de introspecção, ao mesmo tempo é considerado como um 

espaço estruturador e organizador da casa onde, por sua vez, são estabelecidas fortes 

relações de cumplicidade e continuidade a nível espacial entre o interior e o exterior. 

No entanto, apesar das diferenças entre ambos, o terraço tem uma visão horizontal e 

“panorâmica”, opondo-se assim, aos conceitos tradicionais de abertura zenital e 

relacionando-se verticalmente com o céu. Deste modo, o terraço relaciona-se 

directamente com a natureza, abrindo-se à paisagem: “olha a terra e não ao céu”58 

(Recanses, 1992, p. 42) Deste modo e de forma análoga torna-se possível a 

comparação dos terraços de uma casa com os miradouros das cidades, quando, 

ambos os espaços potencializam uma visão sobre a paisagem. No caso do miradouro, 

oferece-se uma vista sobre a cidade e o terraço permite ao seu utilizador estar em 

contacto com a paisagem envolvente.  

No terraço existe uma valorização elevada do plano horizontal na arquitectura que por 

sua vez estabelece uma forte relação da mesma com a paisagem. Através da 

essência do pensamento abstracto e da actuação desta época, foi-se diluindo a 

fronteira ente os espaços, através do traçar de jogos de privacidade e pela 

intensificação da relação interior-exterior, numa combinação das sucessivas 

plataformas com a forte relação panorâmica horizontal obtidas pelo terraço. Esta 

intenção foi explorada intensamente por arquitectos deste período, nomeadamente 

Mies Van der Rohe, trabalhando em vários projectos com definição das fronteiras 

entre o interior e o exterior, criando assim, uma continuidade horizontal, através dos 

grandes planos envidraçados, geradores de uma maior flexibilidade espacial, dando-

lhe um carácter mais livre e aberto.  

Foram vários os arquitectos do Movimento Moderno que introduziram o terraço como 

meio de incorporar a natureza na Arquitectura. Arquitectos como Frank Lloyd Wright 

(1867-1959), introduzindo plataformas como meio de articular a natureza com a casa, 
                                            
57 “[…] em contacto o homem com o incomensurável.” (Tradução nossa) 
58 “Se mira a la tierra no al cielo;” (Tradução nossa) 
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proporcionando uma maior ligação entre o homem e a mesma, “é por isso que o 

terraço adquire um papel protagonista e central na procura de eliminar a fronteira entre 

a arquitectura e a natureza.”59 (Recanses, 1992, p. 42) Partindo dos princípios da 

arquitectura orgânica e baseando-se na individualidade de cada solução, na relação 

entre o interior e o exterior e a natureza, foca-se nesta premissa, como meio de 

integrar a natureza e a paisagem na arquitectura. Assim sendo, “a casa e a natureza 

interpenetram-se”60 (Recanses, 1992, p. 42), através da introdução de plataformas 

horizontais (terraços), fortalecendo a inter-relação entre estes dois elementos e a 

eliminação de qualquer tipo de barreira entre os mesmos.  

Da simbiose perfeita entre a arquitectura e a natureza, em plena harmonia, projectada 

em 1936, sobre uma cascata no Estado da Pensilvânia (Estados Unidos), a Casa da 

Cascata (Fallingwater house) (ilustração 81) ou casa Kaufmann (1936-1939), compõe-

se de planos horizontais sobrepostos, embutidos na rocha de forma natural e 

suspensos cinco metros sobre a cascata, dando a nível visual a ilusão de extrema 

leveza e permitindo a convivência simultânea com o riacho e paisagem envolvente. 

Assim, as plataformas suspensas, designadas como terraços, permitem a forte relação 

visual e física com a natureza, como meio de a “conduzir” para o interior da casa.  

 
Ilustração 81 – Casa da Cascata. (Pfeiffer, 2007, p.118) 

                                            
59 Tradução nossa - “Es por ello que la terraza adquire un papel protagonista y central en la búsqueda por 
eliminar la frontera entre arquitectura y naturaleza.” 
60 Tradução nossa - “la casa y la naturaleza se interpenetran” 
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Os grandiosos planos envidraçados permitem, também, a continuidade espacial entre 

o interior e o exterior, como meio de conduta entre estes dois espaços, mas é o 

terraço que com um papel importante como intermediário, relaciona o homem com a 

natureza, onde o contacto com o céu é substituído por um espaço de contemplação da 

natureza e assim se constatam as diferenças entre o pátio e o terraço. 

No entanto, existiram outros arquitectos que introduziram o terraço como meio de 

incorporar a natureza na arquitectura. O arquitecto alemão Mies Van der Rohe, no 

decorrer da década de vinte do século XX, abordou também a temática do terraço 

como meio de comunicar com a natureza. 

No seu caso, parte da totalidade da parcela para projectar a casa por meio de 

plataformas. Contudo, a casa  Erich Wolf  (ilustração 82) que Mies projectou em 

Guben (1925 – 1927) na Polónia, posteriormente acabou por ser demolida em 1945, 

torna-se num dos exemplos em que a casa se configura a partir de um grande terraço.  

A mesma, implantada no topo de um terreno muitíssimo íngreme, sobre uma 

plataforma, que permitiu uma localização de destaque face ao território envolvente, era 

constituída por dois pisos, desenvolvendo-se em “L”, em torno de um terraço, com a 

área pouco menor que a do piso inferior.  

 
Ilustração 82  – Terraços da casa Wolf.. (Zimmerman, 2007, p. 11)  

Embora existam diferenças bastante vincadas em relação aos dois projectos, ambos 

utilizem plataformas como meio exterior e de contemplação da paisagem envolvente, 

torna-se perceptível a diferença espacial das mesmas em ambos.  

Entre 1928 e 1930, Mies Van der Rohe, projectou a Villa Tugendhat na antiga 

Checoslováquia na cidade de Brno, actual República Checa. A casa da família 

Tugendhat, localiza-se numa encosta com uma suave inclinação e, tal como na casa 



Casas-pátio: Três casos em Portugal 
 

Ana Maria Caetano de Oliveira   109 
 

Wolf, Mies tira partido da topografia do território para projectar a residência. Tanto 

Frank Lloyd Wright como Mies Van der Rohe, têm como premissa a interacção da 

arquitectura com a paisagem envolvente e, a Villa Tugendhat (ilustração 83) não foi 

excepção.  

Todavia, o arquitecto alemão nega por completo a existência da rua, no entanto, 

existem aberturas para o exterior, não permitindo o vislumbre para o mesmo, pois são 

de entrada de luz para o interior da casa, embora dotadas de grande luminosidade, 

salientando o facto destas frestas de luz terem sido efectuadas através de vidro fosco, 

acabando por negar por completo a existência da rua, pois a comunicação visual é 

inexistente. O edifício é composto por três níveis, embora dois deles estejam semi-

enterrados e virados para Sul, onde a comunicação com a natureza é uma constante. 

 
Ilustração 83 – Villa Tugendhat. (ilustração nossa, 2009)  

Apenas um só piso comunica com a rua onde se localiza a entrada principal da casa. 

A transição entre a rua e a casa é efectuada por meio de um terraço que visualmente 

comunica com a paisagem a sul, ou seja, “a entrada leva directamente a uma abertura 

emoldurada que oferece um panorama espectacular sobre a cidade velha de Brno.” 

(Zimmerman, 2010, p. 45 e 46) Do lado direito desta abertura para a paisagem 

localiza-se a garagem e à esquerda o edifício principal, onde é efectuada a entrada 

para o piso superior, onde se localizam as áreas mais privadas da casa. 

No entanto, Vagamente reminiscente da composição de Stijl, os dois blocos deslizam 
quase na totalidade não se separando um do outro, para que o vestíbulo se possa 
conectar a um terraço aberto (o telhado do primeiro piso) por um pequeno corredor. 
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Entre os blocos todos os quartos abrem-se para um terraço e para uma vista a sua.61 
(Schulze, 1985, p. 164).  

Deste modo, é demonstrada a preocupação de Mies em relacionar os espaços 

interiores íntimos com a envolvente, através do  prolongando destes espaços para o 

terraço (ilustração 85), permitindo, uma maior vivência visual com a natureza e 

contemplação panorâmica da cidade de Brno (ilustração 84) Contudo, esta articulação 

entre os espaços interiores e exteriores não se limita unicamente às áreas designadas 

íntimas, como exemplificado na área social localizada no piso inferior ao dos quartos. 

 
Ilustração 84 – Villa Tugendhat. (ilustração nossa, 2009)  

        
Ilustração 85 – Terraço da cobertura da Villa Tugendhat. (Zimmerman, 2010, p.46)  

                                            
61Tradução Nossa - “vaguely reminiscent of de Stijl composition, the two blocks slid almost but not quite 

past each other, so that the vestibule was connected to an open terrace (the roof of first floor) by a short 

corridor. Between the blocks all bedrooms opened onto the terrace and a southern view.” 
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(...) Mies, também seguiu a ideia da ligação visual entre o interior e o exterior. A zona 
de estar estende-se sobre o lado inclinado da encosta com janelas panorâmicas 
gigantes que vão do chão ao tecto, criando um espaço interior que era 
simultaneamente um terraço, criando a ilusão de estar suspenso nos ramos de um 
enorme salgueiro chorão que se erguia da sala de jantar. Este efeito era realçado por 
duas janelas retrácteis que, alimentadas a electricidade, se podiam recolher por 
completo no chão. Desta forma, Mies combinou o interior e a paisagem – uma 
impressão que perpassa todo este espaço que, sem perder o carácter de intimidade, 
era extraordinariamente amplo. (Zimmerman, 2010, p.46) 

A constante procura da natureza articulada à arquitectura, torna-se um factor bastante 

presente na Villa Tugendhat (ilustração 86 e 87), onde um dos factores salientes neste 

premissa é a presença de um jardim interior, no prolongamento da sala, constatando-

se, mais uma vez,  a preocupação de introduzir a natureza no interior da casa.  

 
Ilustração 86 – Jardim interior. (ilustração nossa, 2009) 

                                       
           Ilustração 87 – Jardim de inverno (Zimmerman, 2010, p.50) 
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3.2.1.   A VISÃO ESPACIAL DO TERRAÇO POR LE CORBUSIER. 

“Me tildan hoy de revolucionário. Voy a confesaros que no he tenido nunca más 

que un maestro; el pasado; una formación: el estúdio del pasado.” (Le 

Corbusier apud Curtis, 1987, p. 71) 

O arquitecto, designer, pintor e urbanista Charles Édouard Jeanneret (1887-1965), 

mais conhecido por Le Corbusier, pseudónimo adoptado em 1920, nascido na cidade 

Suíça de La Chaux-de-Fonds e posteriormente naturalizado francês, foi um dos 

arquitectos mais importantes do século XX. Ao longo da sua carreira como arquitecto 

colaborou com vários arquitectos, que de certo modo, o influenciaram nas suas 

inovações arquitectónicas, nomeadamente o arquitecto francês, Auguste Perret, com 

quem tem contacto sobre o betão armado, acreditando que o mesmo, tinha todas as 

componentes para ser o material do futuro. Contudo, as viagens que realizou no 

decorrer da sua vida, contribuiu bastante para a sua formação como arquitecto.  

Na sua “voyage d´Orient” realizada em 1911, foi escrevendo textos e desenhos que 

mais tarde foram publicado como o título, “Le voyage d´Orient”. A viagem ao Oriente 

contribuiu bastante para a sua formação, contudo, obteve contacto com diferentes 

culturas que o levaram a contemplar a arquitectura de um modo diferente.  

 
Ilustração 88 – Desenhos de Le Corbusier na viagem a Itália (Recanses, 1997, p. 48 e 52) 

Passando por Itália, Grécia, Norte de África e Turquia, obtendo contacto com estas 

culturas, ficou encantado com a arquitectura e os seus intensos jogos de luz e sombra, 

pela tradição arquitectónica e também com paisagens do mediterrâneo. Mas “en las 

casas de Pompeya Charles-édouard Jeanneret, (...), futuro líder del movimiento 

moderno, encontró los arquétipos domésticos que influirían profundamente en sus 
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proprias ideas sobre las casas.”62 (Curtis, 1987, p. 35), contudo, os seus projectos são 

nem mais nem menos que “transgressões e transformações [...] da arquitectura 

tradicional e clássica” dos países mediterrâneos que de certo modo, o levaram a 

reflectir sobre os pátios e as suas transformações na arquitectura.  

Em 1914, realiza os primeiros esboços para a casa “Dom-Inó”,  “nome formado pelas 

primeira letras das palavras domus (casa) e innovatio (inovação)” (Cohen, 2010, p. 8)  

com a colaboração do engenheiro Max Dubois. O sistema estrutural, trata-se de um 

princípio estrutural, baseado nas potencialidades do betão armado, ou seja, um 

“esqueleto de betão armado em grelha que permitiu plantas com planos que flutuavam 

livremente.” (Khan, 2001, p.27) (ilustração 89). Este sistema, esteve na base de 

construção de muitos projectos de casas e villas que Le Corbusier projectou entre 

1920 e 1930, onde, tendo como principal preocupação a reconstrução do pós-guerra, 

permitiu a concepção de fachadas e plantas mais livres. 

 
Ilustração 89 – Estrutura Dom-inó. (Frampton, 2003, p. 184) 

“Le Corbusier, adoptando em 1920 o pseudónimo com que parece iniciar sua vida 

como arquitecto e o faz precisamente para iniciar a publicação da revista L´Espirit 

Nouveau” (Monteys, 2005, p.18) Após se ter instalado em Paris em 1917, manteve 

contacto com a vanguarda francesa, onde estabeleceu contacto com vários 

intelectuais, dos quais, conheceu o pintor cubista francês Amédeé Ozenfant (1886-

1966)  com quem fundou a revista “L´Esprit Nouveau”, “uma revista artística e literária 

que eles continuariam a publicar com o poeta Paul Dermée até 1925.” (Frampton, 

2003, p. 182)  Foram publicados diverso artigos ousados, nomeadamente um artigo de 

Adoolf Loos, criticando o ordenamento como também os diversos manifestos dos De 

Stijl. Contudo, Corbusier, escreveu variadíssimos artigos sobre arquitectura, 

                                            
62 “nas casas de Pompeia, Charles-Édouard Jeanneret, (...), encontrou os arquétipos domésticos que o 
influenciariam profundamente nas suas próprias ideias sobre casas”Tradução nossa  
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posteriormente em 1923, reunidos e publicados num só livro, com o título, “Vers une 

Architecture” 63onde, o elógio a máquina é uma constante.   

A partir dos conceitos que expôs na revista “L´Esprit Nouveau”, surge assim, um vasto 

número de casas e villas, entre as quais, a “Maison Citrohan” (1920) (ilustração 90), 

onde utilizando o sistema Dom-Inó, as peças eram construídas em série, tal como as 

peças dos automóveis, encarnando-se “el concepto de la ‘machine à habiter”64(Curtis, 1987, 

p. 54)  

 
Ilustração 90 – Maison Citrohan. (Monteys, 2005, p. 22) 

Em 1922, surgem novos esboços da casa Citrohan, elevada do piso térreo através de 

pilares, que mais tarde, Corbusier vai designar por Pilotis. No último piso, a casa é 

composta por um terraço “aberto numa das extremidades, que se aproxima da 

tradicional forma do mégaron mediterrâneo” (Frampton, 2003, p. 184) Por conseguinte, 

os terraços utilizado por Corbusier, são constituídos por premissas diferentes dos 

terraços projectados pelos arquitectos Mies e Wright, onde os mesmos, abordam os 

terraços como sendo “[…] protagonistas esenciales que ponen en relación la 

arquitectura con la naturaleza […]”65 (Recanses, 1992, p. 45)  

No entanto,  Le Corbusier teve uma visão diferente de terraço, mas no entanto, 

partindo de premissas diferentes, abordou a temática de terraço de forma muito 

distinta quando “[...] la casa se eleva y se sobrepone al medio físico con pilotis; la 

terreza ajena a su relación directa con la naturaleza, desvinculada del terreno, pasa a 

formar parte sólo de la casa y, al igual que esta, es en certo modo indiferente al 

lugar.”66 (Recanses, 1992, p. 45) Assim sendo, a temática de terraço introduzindo-se 

                                            
63 “Por uma Arquitectura” (tradução nossa) 
64 “o conceito de ‘machine à habiter’” (tradução nossa) 
65 “[…] protagonistas essenciais que põem em relação a arquitectura com a natureza […]” (Tradução 
nossa)  
66 “[...] a casa se eleva e se sobrepõe ao meio físico com pilotis; o terraço quando fora da sua relação 
directa com a natureza, desvinculada do terreno, passa a formar parte  da casa e, assim, em certo modo 
indiferente ao lugar.” (Tradução nossa) 



Casas-pátio: Três casos em Portugal 
 

Ana Maria Caetano de Oliveira   116 
 

em quase todas as casas e villas de Corbusier, antevendo um dos “cinco pontos para 

a nova arquitectura” onde o terraço é um dos protagonistas.  

No entanto, o mediterrâneo teve um papel importante na formação arquitectónica de 

Corbusier, no decorrer da viagem que realizou ao mediterrâneo, levando-o a observar 

e reflectir sobre a arquitectura local, em particular, o uso do pátio e a sua constante 

sistematização.  

Em 1907, visitou as células particulares da Cartuxa de Galluzza, no Val d´Ema, perto 

de Florença, ficando impressionado e maravilhado com as pequenas residências de 

dois pisos articuladas a um pátio ou jardim interior. Tal “[…] fascinación le llevó al 

proyecto de las unidades de los inmeubles-villa.”67 (Capitel, 2005, p. 162) em 1922. 

Existindo uma determinada comparação entre o convento e as unidades residenciais 

dos Immeubles-villa (ilustração 91), cuja distribuição entre as várias células era 

efectuada por corredores, tal como as galerias adoçadas aos claustros dos conventos, 

no caso dos Immeubles-villa, o mesmo, cresce em altura e comprimento, 

diferenciando-se assim um pouco dos conventos e tornando-se um conjunto de 

unidades residenciais, que contudo se transforma numa “adaptação da Maison 

Citrohan como célula-base de moradias de grande altura e densidade habitacional.” 
(Frampton, 2003, p. 186)  

 
Ilustração 91 – Immeubles-Villas (Monteys, 2005, p. 25) 

As células do Immeuble-villa, consideradas como casas-pátio da modernidade e 

compostas por dois pisos dispostos em “L”, onde o corpo da casa abraça um “pátio 

ajardinado”, “aproxima-se do conceito de pátio de tradição mediterrânea.” (Recanses, 

1992, p. 48) É então deste modo, que Le Corbusier transforma e renova as 

                                            
67 “[…] fascínio levou-o ao projecto das unidade dos Immeubles-villa” (Tradução nossa) 
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características de este arquétipo tão antigo, transformando-o, num espaço moderno ao 

ar livre. Para tal, tornou-se necessário a eliminação de um lado da célula, para que 

este se possa abrir ao horizonte, ou seja, “(...) el cuarto cierre se abrió y dejó de 

existir,” (Capitel, 2005, p.162) abrindo-se à paisagem, contrariamente à casa com pátio 

tradicional, onde a abertura zenital é das poucas aberturas existentes. Contudo, o 

crescimento vertical do Immeuble-villas, impediu o contacto com o Céu, 

proporcionando uma maior visão da envolvente. Deste modo, “el patio se convertía así 

en un patio virtual, ilusorio.”68(Capitel, 2005, p.164)  

 
Ilustração 92 – Immeubles-Villas (Monteys, 2005, p. 24) 

 
Ilustração 93 – Immeubles-Villas (Monteys, 2005, p. 25) 

 

Assim sendo, as casas com pátio, adquirem uma nova reinterpretação, elevando-se da 

terra e aproximando-se do céu, onde a vista se torna infinita, abrindo-se assim ao 

horizonte. Mas a funcionalidade dada a este espaço exterior, continuará a ser a 

mesma que a de um pátio totalmente encerrado entre si. Contudo, o projecto dos 

                                            
68“o pátio convertia-se assim num pátio virtual, ilusório.” (Tradução nossa) 
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Immeubles-villas, tornou-se numa utopia, em que os “pátios no céu, uma casa de 

sonho, uma ilusão, tão altamente poética como acertadamente profissional, uma 

atractiva intuição lecorbusiana, talvez a maior no plano doméstico, que se converteu 

numa utopia, pois não se realizou.” (Capitel, 2005, p.164) (ilustração 92 e 93) 

“A unidade Immeuble-Villa foi finalmente trabalhada em detalhe e exposta como 

protótipo no Pavillon de L´Esprit Nouveau, construído para a Exposition des Arts 

Décoratifs de Paris, em 1925.” (Frampton, 2003, p. 187) (ilustração 94, 95) Deste 

modo, o pavilhão de L´Esprit Nouveau, composto por dois pisos ladeados por um 

terraço com duplo pé-direito é, nem mais nem menos, uma abordagem detalhada de 

uma das unidades habitacionais dos Immeubles-Villas. Construído com placas 

produzidas em série, à escala real, para a exposição de artes decorativas de Paris no 

ano de 1925, com efeito de “(...) escaparate para el modo de vida purista”69 (Curtis, 

1987, p. 64) onde estavam presentes todas as ideologias arquitectónicas defendidas 

por Le Corbusier, nomeadamente a estrutura Dom-Inó e a demonstração das 

qualidades intrínsecas do betão armado e a sua liberdade de uso. 

Antevendo o que em 1926, Le corbusier designou por “cinco pontos para uma nova 

arquitectura”, o terraço com duplo pé direito, adquire uma importância primordial no 

protótipo de casa apresentado na Exposição das Artes Decorativas (ilustração 94, 95). 

Todavia, o mesmo é considerado como o espaço principal da casa, o centro da vida 

doméstica, tal como o pátio na Antiguidade.  

Contudo, o terraço-jardim, é encerrado por três lados, cuja abertura zenital é 

substituída por uma abertura frontal que, assim sendo, no caso do pátio tradicional 

encerrado por quatro paredes impedia o contacto visual com a natureza, que 

eliminado e passando a permitir o contacto visual com a envolvente torna-se, de facto, 

uma constante, Levada ao extremo, no protótipo apresentado, mas, contudo, existe 

uma pequena abertura circular na cobertura que permitia a passagem de uma copa de 

uma árvore.  

No entanto, as características espaciais deste espaço ao livre podem ser equiparadas 

às características de um pátio tradicional, embora com algumas diferenças, 

nomeadamente ao nível das aberturas e da sua localização, ambos como espaços 

que fazem parte da casa, considerados até como espaços vitais da mesma.  

                                            
69 “mostruário para o modo de vida purista” (Tradução nossa) 
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Ilustração 94 – Pavilhão Immeubles-Villas. (Monteys, 2005, p. 25) 

 

  
Ilustração 95  – Pavilhão Immeubles-Villas (Monteys, 2005, p. 27). (Cohen, 2005, p.33) 

 

Contudo, o terraço-jardim da unidade habitacional dos Immeubles-villas, é considerado 

como uma mais valia da casa, pela multifuncionalidade dada a este espaço. O 

contacto visual entre o interior e o exterior é uma constante, permitindo assim ao 

interior usufruir da luz natural adquirida pelo espaço exterior. Todavia, o terraço não 

tem a funcionalidade de iluminar e ventilar o seu interior, tornando-se numa 

dependência a mais da casa, como uma sala ao ar livre, um espaço moderno onde o 

contacto com a natureza é uma constante. 

O terraço-jardim é composto por diversas plantas de folha caduca que projectavam 

sombra no Verão, tornando o espaço mais fresco e com óptimas condições de 

utilização. Assim, a não existência de abertura zenital, é importante para o seu uso, 

pois, a cobertura protegia o terraço do sol e da chuva.  
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“Cuando Le Corbusier recibió el encargo de la Villa Saboya en 1928 habia alcanzado 

una fase de extrema claridade na la formulación de su vocabulário.”70 (Curtis, 1987, p. 

96) Contudo, a mesma reflecte a essência arquitectónica do autor, onde estão 

presentes os “cinco pontos para uma nova arquitectura”, teorizados pelo mesmo com 

intuito do progresso arquitectónico, dada as evoluções tecnológicas e o aparecimento 

de novos materiais que permitiram uma maior liberdade ao nível do uso, em busca de 

uma nova arquitectura mais moderna.  Assim sendo, os cinco pontos estão na base da 

essência para uma nova arquitectónica, em oposição à arquitectura tradicional, 

contendo as seguintes premissas:  

os pilotis que elevavam a massa acima do solo, 2) a planta livre, obtida mediante 
a separação entre as colunas estruturais e as paredes que subdividam os espaços, 
3) a fachada livre, o corolário da planta livre corrediça horizontal, ou fenêtre en 
longueur, e finalmente 5) o jardim de cobertura que supostamente recriava o 
terreno coberto pela construção da casa. (Frampton, 2003, p. 188) 
 

 
Ilustração 96 – Villa Savoye (Ilustração nossa, 2011) 

Os cincos pontos de Le Corbusier estão presentes em toda a concepção da casa, 

desde a sua inicialização, desprendendo-se do terreno e elevando-se, assim, através 

de pilotis, de forma a libertar a zona térrea para a circulação automóvel. Contudo, ao 

libertar a casa do terreno, Le Corbusier afirma que  “o verdadeiro xardín da casa non 

estará sobre a terra senón sobre a terraza, a tres metros concuenta: será un xardín 

suspendido [...]”71 (Llano; Lizancos; Neira, 1997, p.92) onde se “verá toda a paisaxe 

                                            
70 “Quando Le Corbusier recebeu o encargo da Villa Savoye em 1928 havia alcançado uma fase de 
extrema claridade na formulação do seu vocabulário.” (Tradução nossa) 
71 “o verdadeiro jardim da casa não estará sobre a terra, mas no terraço, a três metros e cinquenta: é um 
jardim suspenso […]” (Tradução nossa) 
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moito melhor que dende o nivel inferior“72 (Llano; Lizancos; Neira, 1997, p.92) Com 

todos os progressos tecnológicos que foram ocorrendo naquele período, as lajes em 

betão armado puderam ser impermeabilizadas, tornando-se, assim, possível a sua 

utilização. Todavia os terraços começaram a ser habitados e no caso da Villa Savoye 

(ilustração 96), adquiriu uma importância primordial.  

“[…] por la regularidad de su planta cuadrada y su mayor libertad de solar y de 
dimensionado, se hace más patente la presencia de la terraza, que se excava en el 
prisma cúbico de modo muy semejante a como la haría un patio.” (Recanses, 1992, 
p.46)   

 
Ilustração 97 – Villa Savoye (plantas). (Monteys, 2005, p. 57) 

O volume consiste num paralelepípedo perfeito que acolhe a casa em “L” e um pátio-

terraço elevado sobre a paisagem. Contudo, o terraço é compreendido como uma 

peça a mais da casa, fazendo parte integrante da mesma, pelas relações de 

continuidade espacial entre o interior e o exterior e também pelo seu total 

encerramento, concedendo-lhe assim, uma maior interioridade e privacidade, deste 

modo, o terraço encontra-se muito próximo do conceito tradicional de pátio.  

Este espacio interno cubico. pero descubierto en cuanto se propone como terraza-
jardin, es un elemento con virtudes muy semejantes al patio. Si bien no es 
estructuralmente parte vinculante, por la libre disposición de la planta, sí es un 
elemento sustancial de su forma, sí es parte fundamental de la idea.” (Recanses, 1992, 
p. 47) 

Embora o pátio-terraço ou “jardim suspenso”, como Le Corbusier gostava de chamar, 

esteja encerrado pelos seus quatro lados, dois deles correspondem a um limite físico 

incorporando as fenêtre en longueur que permitem o contacto visual com a paisagem 

                                            
72 “verá toda a paisagem muito melhor que a partir do nível inferior.” (Tradução nossa) 
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envolvente, estando o mesmo virado a sul, de modo a obter uma maior exposição 

solar.  

Os habitantes aqui vêm porque essa paisagem rústica se harmoniza com a vida no 
campo. Eles observam todo o seu domínio das alturas de um jardin suspendu, ou a 
partir dos quatro aspectos de duas as fenêtre en longueur. Sua vida domestica fica 
inserida em um sonho virgiliano. (Le Corbusier apud Frampton, 2003, p. 190)  

O “jardim suspenso” estabelece uma relação bastante forte com o interior da casa, 

porém, consiste na extensão espacial do interior da sala para o exterior, como se de 

um prolongamento da mesma se tratasse. No entanto, a espaço interior, abre-se para 

o pátio-terraço através de grandes envidraçados que permitem não só o contacto 

visual entre ambos, como é também através do pátio e da luz adquirida pelo mesmo, 

que se torna possível a iluminação e ventilação do interior da casa.  

 
Ilustração 98 – Vista do interior da sala para o terraço. (ilustração nossa, 2011) 

Deste modo, conclui-se que “Las terrazas a cielo abierto vienen a sumarse al elenco 

de su busca da vinculación con la arquitectura vernácula.” (Recanses, 1992, p. 47) 
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4. CASA-PÁTIO NO MOVIMENTO MODERNO. 

4.1. A ARQUITECTURA VERNACULAR E O USO DO PÁTIO. 

Ao longo dos séculos, a história da Arquitectura sempre se apoiou nos exemplos que 

apresentavam uma maior resistência e durabilidade relativa à erosão provocada pelos 

agentes do clima e pelo passar do tempo.  

Contudo uma questão fundamental que desperta uma grande curiosidade por parte de 

historiadores, arquitectos e urbanistas apresenta-se relacionada com o conceito de 

"casa", onde se procura saber de que forma habitavam as pessoas nos seus espaços 

privados. Se por um lado monumentos públicos, construídos para o colectivo ainda 

revelam alguns dos traços arquitectónicos característicos de uma determinada 

civilização, os espaços privados sempre foram alvo de um maior interesse, derivado à 

falta de exemplos existentes e documentos que elucidem sobre o modo como a 

evolução das habitações privadas foram evoluindo em cada sociedade. Apesar de 

existirem respostas e alguns factos comprovados através do avanço da arqueologia, a 

esfera da arquitectura doméstica merece um estudo aprofundado por ser um espaço 

de uso subjectivo, onde qualquer variação merece uma apreciação cuidada, de modo 

a que se decifrem as interpretações que os seus utilizadores lhes conferiam. Tentando 

atribuir-lhe uma evolução consoante a sua localização, o seu contexto, o seu método 

de construção e utilização por parte do habitante. 

Deste modo, o caso da Arquitectura Portuguesa e em específico na temática das 

casas-pátio, conceito basilar desta dissertação, não se apresenta como excepção, 

existindo uma dificuldade de recolha de dados face às restantes tipologias que por 

questões de monumentalidade e programa se assumem com mais frequência 

implantadas no contexto português.  

A selecção em particular desta tipologia, casa-pátio apresenta-se ainda mais restrita, 

sendo necessário focar os diversos aspectos espaciais e morfológicos que envolvem a 

sua definição enquanto modelo, bem como a sua evolução no tempo. 

A um nível geral, Portugal insere-se num contexto privilegiado a nível geográfico e 

climático, partindo das influências do Mediterrâneo e do Oceano Atlântico. “[...] esta 

dualidade da nossa geografia numa fórmula breve e em grande parte exacta “Portugal 

é mediterrâneo por natureza, atlântico por posição” (Ribeiro, 1991, p. 39) Contudo o 
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mediterrâneo tem uma importância bastante elevada na nossa cultura, por meio de 

influências do mundo Árabe e mesmo Romano.   

Tornando-se importante destacar que, enquanto a Norte do país a influência do 

Oceano Atlântico torna-se mais presente, como “[...] elemento moderador das 

variações climáticas, a sua presença tem gerado directa ou indirectamente, através do 

tempo, as acções e formas de expressão das populações” (Associação dos 

arquitectos portugueses, 1980 p. 7) condicionou deste modo, o aparecimento das 

casas-pátio, como meio de controlar a relação interior-exterior tirando partindo da 

presença do pátio como meio de unificar os espaços. Contudo, a presença do Oceano 

vem dissimilar algumas características do mediterrâneo, nomeadamente a nível 

climático, sendo ele “o grande regulador da atmosfera” (Ribeiro, 1991, p. 101). Logo, a 

arquitectura portuguesa tenta usufruir ao máximo, dos benefícios do oceano, deste 

modo, adaptam ao seu território a tipologia de casa-pátio, como agentes definidores 

de espaços domésticos, onde usufruem do pátio como um espaço anexo a casa, 

podendo tirar partido dele, até mesmo para o trabalho, factor muito presente nas casas 

de Lavoura, presentes no Norte de Portugal, no entanto, esta tipologia seja mais frente 

no Sul do país por sofrer influências do mundo muçulmano.   

Em relação ao Mediterrâneo, é importante salientar que é na linha de Costa Litoral que 

o delimita, onde se registou um maior número de residências articuladas a um pátio, 

sendo o mesmo considerado como um espaço integrante e fundamental nas áreas 

privadas. O seu uso é derivado de vastas influências, tanto a nível climático, ou seja, 

devido ao clima, à luz, e a questões de salubridade, focando também as influências da 

tradição mediterrânea e árabe. Contudo, verificou-se a necessidade dos povos 

incorporarem nas suas construções os pátios como meio de dinamizar os espaços 

exteriores, criando desde modo, um lugar de vasto uso ao ar livre e pelo seu carácter 

encerrado, proporciona uma maior privacidade para os seus utilizadores. 

De um modo geral, observa-se um país de “contrastes entre o Norte e o Sul: o 

primeiro mais atlântico, rico de águas, verdejante, onde a Nação se fez Estado, 

dominando pela sua gente densa; o segundo mais mediterrâneo, ressequido por 

longos estios, escasso de população, tardiamente integrado na comunidade nacional.” 

(Ribeiro, 1991, p. 131) Deste modo, é notável a diferença regional, onde o Sul não é 

tão povoado como o Norte, embora esta região seja mais cristã e rural enquanto que o 

Sul, comporta influências moçárabe. 
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Por conseguinte, Portugal apresenta-se sobre influências destes dois marcos 

importantes, o Mediterrâneo e o Atlântico, de certo modo, influenciaram a forma e o 

uso do pátio no nosso país. Contudo, ao longo da história do pátio em relação ao seu 

uso e ao modo como tem sido reinterpretado ao longo dos anos, tendo como bases os 

avanços da arquitectura até à época Moderna. Pois a arquitectura apresenta esta 

capacidade de reinterpretação, onde a habitação possuí a qualidade de permitir 

compreender os lugares dando-os a conhecer, quem passou por aquele território, 

quem o usufruiu, bem como, as alterações que foram ocorrendo e que de certo modo, 

determinaram a forma como os indivíduos habitaram os espaços e a linguagem 

cultural que lhes conferiram. 

Assim sendo, a tipologia de casa-pátio corresponde a uma consequência histórica da 

influência entre povos, nomeadamente, condicionados por elementos geográficos e 

climáticos e também por questões religiosas, todavia, o pátio foi aplicado para conferir 

eficácia aos espaços domésticos, respondendo assim, aos princípios e exigências da 

arquitectura privada. Onde o que se pretende é o isolamento da estrutura em relação 

ao núcleo urbano onde a tipologia se insere, pois as paredes exteriores e a cobertura  

protegem dos agentes atmosféricos, isolando a casa do que se passa lá fora, 

transformando-a num autêntico refúgio devido à presença do pátio.  

No entanto, como afirma o arquitecto Raul Lino73 (1879-1974), o pátio é considerado 

como uma “[...] espécie de claustro dá às casas grande intimidade, cria um mundo à 

parte e ao abrigo de indiscrições de vizinhos, quando os haja em contacto directo de 

prédio – como acontece geralmente nas ruas da cidade.” (Lino, 2007, p. 25) Deste 

modo, o isolamento é garantido em relação à via pública e ao seu ruído através da 

adopção de um pátio de entrada, algo que acabou por se tornar num modelo 

tradicional. Os pátios murados conferem inúmeros efeitos e qualidades espaciais de 

grande encanto, dando lugar a escadas exteriores, alpendres, arcarias ou simples 

recessos ornamentados que não possível adoptar em frontarias corridas sobre a rua 

de espaço público. 

O fenómeno desta tipologia, no âmbito português advém do sentido de abrigo, defesa, 

marcação de domínios e de relações espaciais, onde estabelecessem um diálogo e 

                                            
73 Raul Lino (1879 – 1974) Arquitecto português (1879-1974), elaborou vários projectos de habitação em 
Portugal, entre elas a “casa do Cipreste” em 1912  em Sintra e o cinema Tivoli em Lisboa no ano de 1925 
e várias outras casas por Portugal. Contudo, escreveu vários textos sobre arquitectura em Portugal, 
nomeadamente sobre arquitectura  doméstica popular portuguesa, “A casa portuguesa” (1929), “Casas 
portuguesas” (1933)  e “L'évolution de l'architecture domestique au Portugal” (1937). 
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uma sequência de relações entre o interior com o exterior. O pátio surge assim, deste 

modo, a reordenar o espaço de domínio mais privado, as suas entradas e aberturas 

convergem para um espaço dedicado a reuniões no interior dos núcleos urbanos 

hierarquizando os espaços. O Pátio assume-se como um mediador implícito na 

estrutura, um espaço de estar que não sendo interior, já está inserido dentro de algo e, 

sendo o mesmo, a esfera privada de uma identidade, de uma família, de uma grupo 

homogéneo. 

Apesar do Pátio definir toda a organização interior, é importante destacar que a leitura 

da fachada de uma casa-pátio, em regra geral, assume-se como um limite, uma 

barreira para com a rua que lhe é tangencial, omitindo um interior íntimo e secreto, 

(uma influência claramente mediterrânica) diferente da restante Europa onde a 

fachada se assume e organiza como elemento de continuidade espacial entre interior 

e exterior. Esta particularidade arquitectónica presente em Portugal vem definir o 

carácter mais recôndito e humilde da nossa cultura, tal como está presente na obra 

literária de Miguel Torga74 (1907-1995) o conceito de que o homem Português é um 

ser telúrico, anda com a cabeça para baixo, olhando os seus passos, contido em si 

mesmo. Este aspecto cultural contrasta com o espírito mais aberto dos europeus, 

carácter este, que é reforçado mais a Norte, Medieval e conservador, enquanto que a 

Sul abriu-se a novas experiências, embora, tímidas. 

Até ao século XVI, Portugal foi influenciado pela arquitectura mediterrânica, apesar de 

associar à imagem atlântica, reinterpretando os valores da mesma, ao observar-se 

algumas casas senhoriais percebe-se que nem todas apresentam o carácter de 

introversão alusivo à tipologia de casas-pátio. A casa encerrada dá lugar a uma casa 

que se abre para o exterior, na procura de um maior contacto com a natureza, 

motivada por influências externas, nomeadamente derivadas de proprietários de 

outras partes do mundo como o Brasil, com maior riqueza, transportando para os 

modelos portugueses a ostentação para as varandas, galerias, mirantes e alpendres, 

exprimindo um humanismo atrevido. 

A partir do século XVII, época de transição devido às experiências adquiridas e 

adaptadas a novas exigências, é adoptada uma arquitectura de "fachada muro", muito 

fechada sobre si própria. 

                                            
74 Miguel Torga - Adolfo Correia da Rocha (1907-1995), adoptou o pseudónimo de Miguel Torga, foi um 
dos escritores mais importantes escritores portugueses do século XX. 
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Esta alteração conduz ao aparecimento e desenvolvimento da planta em “U” com um 

muro em pátio, que recusa sistematicamente o conceito de frontalidade. A fachada é 

um elemento descontínuo entre o interior e o exterior, sendo a nível exterior um portal 

que não revela o ambiente interior. Desta forma ao delimitar-se um rectângulo e ao 

inserir-se a casa em forma de “U”, o pátio provem desta e de um muro que resguarda 

a casa do exterior. Este conceito de casa-pátio introvertida veio, até ao século XVIII, 

associar-se à arquitectura popular. Este tipo de arquitectura nasce de exigências 

funcionais. O pátio acaba por ser o prolongamento de espaços da casa que se vão 

anexando à medida das necessidades da casa mãe. Este somatório acaba por 

organizar um conjunto habitável criando a linguagem formal da tipologia. Contudo, 

este tipo de habitação localiza-se tanto a Norte como a Sul de Portugal. 

Todavia a casa-pátio na arquitectura popular portuguesa, encontra-se presente ao 

longo de Portugal continental, existindo assim, inúmeros exemplos desta tipologia. No 

entanto, o pátio vem adoptar variadíssimas formas, demonstrando as tradições de 

casa região, quer nas técnicas construtivas, tal como, no sentido espacial da tipologia 

em questão, mantendo-se contudo, como um espaço exterior privado, onde se 

desenvolvem várias actividades da vida doméstica.  

Deste modo, inicia-se um estudo que pretende observar a evolução da arquitectura 

popular portuguesa, na temática das casas-pátio, em quatro regiões distintas, 

nomeadamente a região do Minho, Trás-os-Montes, Alentejo e Algarve. A selecção 

destas zonas prende-se com a diversidade geográfica, com as diferenças culturais e 

com os exemplos documentados e construídos dos quais podemos retirar uma 

conclusão prática para responder aos objectivos propostos nesta dissertação. 

A primeira região é alusiva ao Minho, onde as suas dominantes geográficas e o 

desenvolvimento ao longo dos séculos da sua sociedade rural, com o seu povoamento 

disseminado, apresentando-se “[...] em oposição às demais formas de ocupação 

humana do território [...]” (Associação dos arquitectos portugueses, 1980, p.37) 

português, pela fixação do lavrador e do seu agregado familiar perto das terras que 

cultivam. 

Nesta região, o solo apresenta-se muito retalhado, e o tecido rural expande-se como 

se de um salpicado se tratasse ao longo de vários quilómetros, onde as propriedades 

serpenteiam dando uma identidade gráfica ao lugar através das suas composições e 

variadas escalas, tangentes a caminhos públicos que vão relacionando os vários 
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espaços privados. À margem destes, destacam-se “[...] as casas dos lavradores, que 

se constituem como organismos unifamiliares auto-suficientes, compostos pela 

moradia e as construções anexas, erguidas consoante as necessidades” (Associação 

dos arquitectos portugueses, 1980, p.37) do proprietário. 

A casa do “[...] Norte caracteriza-se essencialmente por ter dois pisos, uma loja térrea 

destinada aos gados e à guarda de alfaias e produtos agrícolas, e um sobrado ou 

andar para habitação [...]” (Ribeiro, 1991, p. 92) Um dos exemplos mais relevantes 

desta região é a tipologia da Casa de Lavoura (ilustração 99 e 100), uma casa 

tipicamente popular que possui um terreno fechado para onde dão as portas da 

habitação, cortes e restantes dependências. 

 
Ilustração 99 – Anta S. Paio. Guimarães. Casa de Lavoura (Associação dos arquitectos portugueses, 1980, p. 40) 

 
Ilustração 100 – Balazar. Guimarães. Casa de Lavoura (Associação dos arquitectos portugueses, 1980, p. 40) 

Geralmente em, “[...] frente da casa existe com frequência um pátio ou eido, rodeado 

de um muro de pedra.” (Ribeiro, 1991, p. 93) assim, a casa minhota (ilustração 99 e 

100) demonstra uma certa introversão, tendo a ver por um lado com a espontaneidade 

deste tipo de arquitectura e desta tipologia de casa-pátio. As questões funcionais do 

pátio na vivência do quotidiano familiar  prevalece face ao resto.  
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Ilustração 101 – Anta S. Paio. Planta do 2º piso. Casa de Lvoura – Balazar. Planta do 2º piso. Casa de Lavoura. (Associação dos 

arquitectos portugueses, 1980, p. 40) 

Este pátio é de nítida vantagem na casa de lavoura (ilustração 101), pois assume-se 

como um espaço de retiro ou recreio de gado sob a vigilância directa dos habitantes 

da casa, quer como área de preparação de estrumes entre outras actividades que 

fazem parte do sistema de subsistência do lavrador. 

O desejo claro de isolamento, também está presente como um meio de defesa, não de 

aspectos urbanos, como poluição sonora, dado que muitas vezes estas casas se 

encontram isoladas no meio do campo. A protecção da casa, na verdade, com todos 

os seus espaços principais e secundários forma um todo vedado onde se permite 

proteger quer de animais selvagens, quer do acesso a estranhos que possam causar 

danos ao património. As fachadas da tipologia abrem directamente para o pátio, a 

entrada é feita, regra geral, pelo mesmo, apresentando-se como espaço de recepção 

e distribuição interior.  

“O pátio ou eido, vedado à volta pelo conjunto de que se compõem estes organismos, 

é uma autêntica sala ao ar livre. Por ela se tem acesso a tudo e para ela dão todas as 

portas.” (Associação dos arquitectos portugueses, 1980, p.38) Neste modelo o pátio é 
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plenamente participado pela casa e pela sua vivência diária, por sua vez a casa 

apresenta-se integrada na paisagem, pois a sua forma e os seus materiais de 

construção são provenientes de aspectos locais, garantindo desta forma uma 

integração coerente entre o objecto e o lugar. O limite físico dos pátios nas casa de 

Lavoura é traçado por questões de domínio. A ideia de disposição das várias peças é 

composto pelo encerramento do pátio, por uma sucessão hierarquizada de espaços, 

onde se realizam diversas actividades. 

Esta tipologia de construção rural com pátio fechado pelos edifícios que o compõem é 

nalguns locais restrito às grandes casas de lavoura, embora também se registe outros 

exemplos onde se verifica a mesma tipologia aplicada a estruturas domésticas mais 

modestas. 

Um dos aspectos mais importantes neste tipo de casas, reside na sua solidez e 

eficácia localizada ao longo do território, pois mesmo nos lugares mais recônditos e 

acreditando que quer no conforto, quer na beleza, a estrutura consegue aliar uma 

identidade portuguesa e uma linguagem arquitectónica a um princípio que deriva da 

necessidade do seu utilizador. 

O sítio vem condicionar a organização interior e a aparência exterior, embora tome 

especial importância aquilo que se pode ver de dentro para fora, isto é, a vista de 

horizonte ilimitado. No entanto importa destacar como esta arquitectura tradicional 

deve ser entendida, independentemente de todas a vicissitudes que cada época nos 

trouxe, como um processo de criação de formas e funções que deixou um legado e 

continua a suscitar interesse a nível universal, continuando a influenciar os modelos 

contemporâneos. 

O modelo de casa-pátio em Trás-os-Montes (ilustração 102 e 103) apresenta, de um 

modo geral, o pátio como um elemento de relação a dependências que se formam 

justapondo-se por uma apropriação contínua. Assim, “num extremo, a unidade sala, já  

compartimentada por divisórias baixas com portas, limitando alcovas. No outro, a 

cozinha subdividida em zonas, o lar alfombrado pelo sequeiro das castanhas, e o lugar 

de trabalho com o banco de tamanqueiro na insólita proximidade do forno de cozer 

pão.” (Associação dos arquitectos portugueses, 1980, p.127)  Na organização deste 

modelo, o pátio serve como regulador das relações ente o interior e o exterior, e as 

várias dependências interiores ao distribuir os fluxos espaciais. 
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“Já nas terras caprichosamente cercadas por muros de vedação se adivinha um 

carácter francamente individualidade, que tem a sua expressão mais inequívoca na 

forma como nas casas resulta o ar aconchegado e interiorista dos seus pátios.” 

(Associação dos arquitectos portugueses, 1980, p.126) A relação do interior da esfera 

privada com o exterior, enquanto espaço público, revela um facto diligente, pois 

verifica-se que entre duas solicitações opostas, a da comunidade, que o sentido 

altamente comunitário destas populações indicia, proporcionando um certo 

individualismo dos objectos arquitectónicos articulando-se à vida familiar, “não há 

dúvida que ninguém pode ficar indiferente diante de certos pátios que, separados ou 

não por compartimentos posteriores  abrigam, como colmeias a transbordar, as vidas 

de várias famílias.” (Associação dos arquitectos portugueses, 1980, p.126) assim 

sendo, o pátio serve como elemento de organização espacial e com o decorrer do 

tempo, pode existir uma evolução da própria organização.  

 
Ilustração 102 – Montes. Planta da casa do Sr. José Tamanqueiro. (Associação dos arquitectos portugueses, 1980, p. 126) 

 
Ilustração 103 –  Caçarelhos. Casa de patio . (Associação dos arquitectos portugueses, 1980, p. 127) 

O modelo de casa-pátio transmontano foi sofrendo alterações ao longo dos tempos, no 
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entanto o curral (pátio) foi perdendo as suas características iniciais, tal como a 

organização espacial desempenhado pelo mesmo,  ou seja, “[...] o pátio – ou curral – 

vai perdendo as características primitivas: agora começando a dar apenas para as 

arrecadações, cortes, etc., erguendo-se a habitação ao lado com as suas entradas 

independentes.” (Associação dos arquitectos portugueses, 1980, p.150) 

Contudo, nesta região a variação formal do pátio obedece sempre às condicionantes 

do lugar e do próprio limite de implantação, podendo ser mais largo, ou mais comprido, 

apresentando uma variação de escala que contudo suporta a mesma função e 

necessidades do seu proprietário. Esta diversidade de escala, pode nalguns casos 

transformar o pátio num receptor de luz, uma espécie de poço, quando a densidade de 

construção e a orientação da tipologia não apresentem grande exposição solar para os 

vão que se abrem exclusivamente na orientação do pátio. 

Na região alusiva ao Alentejo, a casa “caracteriza-se tanto pela forma mais simples 

como pela função mais especializada: construção de um só piso, destinada apenas a 

habitação” (Ribeiro, 1991, p. 93) ao contrário da casa do Norte de Portugal, a casa  

alentejana, apenas se destina a uma função, diferenciando-se assim, da casa minhota 

pelo número de pisos, e pela funcionalidade dada ao piso térreo.  

No entanto, existem dois tipos de casas articulas a um pátio, assim sendo, a casa-

pátio alentejana, tanto pode surgir isolada como associada a outras habitações rurais, 

“[...] dispostas à roda de um pátio interior, aberto ou fechado, com habitações, 

palheiros, abrigos do gado, forno de cozer pão, etc.” (Ribeiro, 1991, p. 94)  

Assim sendo, a casa associada ao aglomerado rural, apresenta-se com características 

diferentes das casas isoladas, estando a primeira estritamente ligada à estrutura viária 

e à dimensão do lote. Assim, o módulo habitacional torna-se variável e o pátio pode 

adoptar variadíssimas posições em relação a casa. Contudo, a adaptabilidade da 

casa-pátio generaliza-se dada as condições topográficas e funcionais, assim sendo, a 

importância dada ao pátio poderá variar, podendo ser um elemento distribuidor entre 

as várias dependências da casa, ou apenas um espaço exterior privado da casa, onde 

recebe luz natural, ou até mesmo ser encarado como um espaço de trabalho. 

“Em Peroguarda, no concelho de Ferreira, a casa levantada desenvolve-se num 

quadrado; a entrada é feita para um compartimento de distribuição e grande 

importância se atribui à cozinha, onde à esquerda se situou o forno do pão, fronteiro à 
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lareira” (Associação dos arquitectos portugueses, 1988, p.104 ) (ilustração 104) existe 

um exemplo de uma casa-pátio inclusiva no tema da arquitectura vernacular 

portuguesa que é importante estudar visto que se apresenta como elemento de 

distribuição o pátio, a entrada para a casa é efectuado através do pátio que conduz o 

habitante até ao interior da casa, nomeadamente a área mais importante da casa, a 

cozinha, considerado como um espaço de estar com carácter social, que apesar de 

privado, assume um grande papel no que se refere à reunião familiar. A iluminação da 

casa dispõe-se apenas de “[...] postigos, nas únicas duas portas existentes, e a 

ventilação faz-se através do telhado de telha vã.” (Associação dos arquitectos 

portugueses, 1988, p. 104) 

 
Ilustração 104 –  Casa em Peroguarda, concelho de Ferreira (Associação dos arquitectos portugueses, 1988, p. 104) 

A fachada não reflecte as preocupações da organização do espaço interior, ou se 

apresentar de forma simples e imaculada virada para a rua. A preocupação estética na 

aplicação do material é uma constante em toda a casa sendo claramente notória  na 

área da cozinha. 

“A designação de monte cobre, no Alentejo, desde as casas isoladas de foros e 

courelas, correspondentes afinal aos casais da região atlântica, até aos mais 

complexos assentes de lavoura [...]” (Ribeiro, 1991, p. 94) ou seja, o monte alentejano, 

deriva da casa de lavoura do Norte de Portugal, mas com fortes influências 

mediterrâneas, nomeadamente muçulmana e da Villa Romana, contudo, os Montes 

alentejanos, derivam de um certo modo do tradicional de módulo habitacional de casa 

alentejana, mas numa escala maior, onde tudo funciona de um modo idêntico, embora 

numa escada que requer outras dimensões, podendo obter vários anexos destinados 

às tarefas agrícolas. 
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Todavia, o monte alentejano, geralmente de planta rectangular, cuja centralidade é 

dada ao pátio, sendo este caracterizado pelo seu elemento de distribuição entre as 

várias dependências da casa. No entanto, o pátio continua a ser um espaço de grande 

importância familiar, local onde a família se reúne, ligado ao espaço mais importante 

da casa, a cozinha. No entanto, o monte alentejano não estabelece uma relação entre 

com o exterior, ou seja, com a rua. Assim, a casa vira-se para o interior do pátio por 

uma questão de privacidade dada à imensidão da planície, mas também por questões 

de defesa. Mas, apesar de todas estas condicionantes, existem algumas aberturas, 

nomeadamente a porta de entrada para o monte. 

 
Ilustração 105 e 106 –  Monte da Serra da Gata (Associação dos arquitectos portugueses, 1988, p. 117) 

Como a questão do isolamento é frequente para determinar e caracterizar este tipo de 

modelo arquitectónico o exemplo alusivo ao “Monte da Serra da Gata” (ilustração 105  

e 106), no concelho de Barrancos, tornando-se num exemplo de casa isolada, 

demonstrando assim uma ”[...] necessidade de defesa, dum certo sentido de 

desconfiança. Talvez a proximidade da fronteira ou mesmo o próprio carácter do 

barraquenho, que revela uma manifesta independência, [...]” (Associação dos 

arquitectos portugueses, 1988, p.117) possa assim, explicar o carácter telúrico dos 

seus habitantes, algo que consequentemente se reflecte no modo como produzem a 

sua arquitectura popular. A um nível formal verificam-se dois corpos de construção e 

dois muros que encerram um pátio de forma quadrada. Como se pode constatar, 

existem poucas aberturas para o exterior e as que existem são pequenas e protegidas 

por grades de ferro. Enquanto que a fachada lateral é aberta ao pátio de onde 

recebem luz natural.  

O Monte Branco da Serra (ilustração 107), localizada no concelho de Moura sintetiza 

as características de um monte alentejano. O mesmo encontra-se implantado sob uma 

suave colina, de planta rectangular e de um só piso, demonstrando assim, “[...] um 
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franco sentido de horizontalidade [...]” (Associação dos arquitectos portugueses, 1988, 

p.115) onde todas “as diversas instalações desenvolvem-se em torno de um pátio [...].” 

(Associação dos arquitectos portugueses, 1988, p.115) Deste modo, o pátio torna-se 

no elemento central da casa, adquirindo assim, uma importância bastante elevada na 

organização e distribuição da casa como também aos vários anexos que se destinam 

às actividades agrícolas, no entanto, o pátio permite também uma vigilância acessível 

através das várias dependências da mesma.  

 

Ilustração 107 –  Monte branco da serra. (Associação dos arquitectos portugueses, 1988, p. 115) 

Tal como no exemplo acima referido, o Monte branco da serra (ilustração 107), não se 

torna excepção no que toca ao isolamento da casa, assim sendo, esta configuração de 

casa voltada sobre si própria vem justificar-se pelo isolamento a que estava sujeito, 

longe de outras habitações, por vezes afastadas por vários quilómetros, a casa fecha-

se para o pátio com intuito de criar uma maior privacidade e acima de tudo, tornar-se 

num espaço seguro e de defesa.  

A região do Algarve, localiza-se a Sul de Portugal, entalada entre o Oceano, para onde 
desce em declives suaves, e as montanhas que a protegem dos ventos do Norte e 
quase a isolam, goza na sua maior extensão, desde o Cabo de S. Vicente até à Foz do 
Guadiana, de uma excelente exposição a Sul, que, com as condições geográficas, 
constituem os factores caracterizantes do seu clima, o qual além de mediterrâneo, se 
aproxima do tipo sub-tropical, dadas as influências exercidas pelos ventos do continente 
Africano. (Associação dos arquitectos portugueses, 1988, p.159)  

Com uma localização geográfica privilegiada, prevalecendo algumas características 

típicas do mediterrâneo, em particular o clima e as suas tradições, o que de certo 

modo, irá influenciar a maneira de fazer arquitectura nesta região de Portugal.  
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No que diz respeito ao clima, o algarvio, se por um lado conhece e aproveita 
ostensivamente, durante os dias frios de Inverno, os benefícios do Sol, não se esquece, 
por outro lado, dos calores do Verão, surgindo assim os elementos caracterizantes do 
meio, como as varandas, ou alpendres, os terraços, os pátios e as parreiras, que 
estabelecendo as mais perfeitas condições de habitabilidade e utilização definem as 
condições do clima e os aspectos particulares da região. (Associação dos arquitectos 
portugueses, 1988, p.162)  

Deste modo, os habitantes desta região tiram proveito do clima e usam elementos 

arquitectónicos que possam ajudar a usufruir da sua casa com óptimas condições de 

habitabilidade, contudo, no caso dos terraços, tiram partido dele, para técnicas de 

secagem dos frutos. Contudo, a casa algarvia é denominada por uma grande 

simplicidade arquitectónica, que de certa forma se manifesta no seu exterior, através 

da sua composição geométrica pura. 

A casa no litoral algarvio, nomeadamente em zonas como Olhão e Fuseta, o uso das 

açoteias75, torna-se uma constante. Localizadas em aglomerados urbanos, geralmente 

terras de pescadores, onde as coberturas de todo o aglomerado é composto por 

coberturas planas, designadas como açoteias que com o passar dos tempos, as casas 

foram “[...] aumentadas em altura, com novos volumes – o mirante76 e contra mirante 

[...]” (Associação dos arquitectos portugueses, 1988, p.148) o acesso a este espaço 

anexo ao terraço é efectuado através de umas escadas, com o intuito de vigiar a 

entrada de barcos. Estando presente em Portugal “[...] desde o tempo dos mouros, a 

açoteia ou cobertura em terraço, tanto em casas rurais como em grandes aglomerados 

de pescadores, forma comum ao Mediterrâneo meridional e levantino, bem ajustado a 

chuvas escassas e à necessidade de secar fruta ou fatos de pescadores.” (Ribeiro, 

1991, p. 94) Contudo, desde os tempos mais remotos a arquitectura algarvia comporta 

fortes influências da arquitectura mediterrânea, nomeadamente da arquitectura 

moçárabe, assim sendo, a açoteia ou terraço, constitui uma peça a mais da habitação.   

No entanto, a casa em Olhão, geralmente é composta por um pátio interior que conduz 

o habitante por escadas até à açoteia (ilustração 108 e 109), mais uma vez a presença 

muçulmana torna-se bastante vincada neste tipo de casa, ou seja, “no norte de África, 

a casa rica da cidade e a casa rural das áreas de criação de gado são providas de 
                                            
75 “A açoteia está largamente representada na construção rural, nunca como forma única de cobertura, 
mas como parte dela, por cima de um dos vários elementos de que a casa se compõe: é um terraço 
coberto de ladrilho e rodeado por uma platibanda baixa e utilizado principalmente para secar figo e 
alfarroba; o acesso faz-se de diferentes maneiras: por uma escada interior e uma portinha, aberta ou 
numa guarita ou na parede traseira do elemento da casa coberto com telhado de uma só agua [...]” 
(Ribeiro, 1992, p. 65)  
76 Mirante - Pequena construção sobre um edifício para usufruir da vista. 
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pátio interior; pertencem essencialmente ao mesmo tipo que a casa romana disposta 

em torno de um impluvium. Como os romanos não usaram outra forma de cobertura 

além do telhado, a açoteia só pode atribuir-se a uma influência muçulmana.” (Ribeiro, 

1992, p. 76) Assim sendo, o aglomerado urbano de Olhão (ilustração 109) não derivou 

da sua economia nem do seu clima, mas sim das influências dos povos do Norte de 

África, através dos seus costumes e das afinidades climáticas, transpondo de certo 

modo a maneira como faziam arquitectura, veio deste modo influenciar o modo como 

os aglomerados urbanos se implantaram na cidade, tal como o uso da tipologia 

habitacional. 

 
Ilustração 108 –  Açoteias na Fuseta. (Associação dos arquitectos portugueses, 1988, p. 150) 

 
Ilustração 109 –  Açoteias em Olhão. (Associação dos arquitectos portugueses, 1988, p.148) 

Contudo, a casa de Olhão e da Fuseta (ilustração 108 e 109), são construídas através 
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de uma “[...] repetição sucessiva de elementos por justa posição em banda, é, uma 

característica comum às habitações destes dois núcleos; a sua planta, 

acentuadamente rectangular, desenvolve-se em profundidade, dando lugar ao 

aparecimento de divisões interiores, sem ventilação directa.” (Associação dos 

arquitectos portugueses, 1988, p.202) Deste modo, a casa de Olhão substitui o 

telhado virado a sul por uma cobertura horizontal acessível de fácil acesso através do 

interior da casa, ou até do pátio da mesma, assim, podendo tirar partido da sua 

orientação para a elaboração de variadas actividades como já foi enunciado, tal como 

a secagem de frutos.  

 
Ilustração 110 –  Casas-pátio em banda em Olhão. (Associação dos arquitectos portugueses, 1980, p.655) 

Apesar de corresponderem a uma tipologia de moradias em banda (ilustração 110), a 

casa usufrui de um pátio, no entanto, é uma tipologia bastante utilizada por 

variadíssimas vantagens pela articulação de um pátio, deste modo, a casa em banda 

acaba por oferecer as características típicas de uma casa-pátio, acabando assim por 

permitir a constituição de um tecido urbano mais denso e bem organizado, com regras 

de composição de um conjunto de casas que se repete e no seu prolongamento existe 

um pátio murado, que gera um enorme nível de segurança e intimidade, próprio das 

casas-pátio, através do seu carácter introvertido, atribuído aos pátios privados, através 

de muros de separação entre as várias casas.  

 
Ilustração 111, 112 e 113 –  Casas-pátio em banda em Olhão. (Associação dos arquitectos portugueses, 1980, p. 655, 654) 
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Contudo, é neste espaço que se localizam as escadas de acesso as açoteias tão 

típicas nas casas desta região, ou seja, do “[...] prolongamento da habitação, existe 

um pátio murado, de onde parte a escada de acesso à açoteia, formado pelas 

abóbadas da cobertura, emergindo desta a ampla chaminé de balão.” (Associação dos 

arquitectos portugueses, 1988, p.207) como é típico da casa em Olhão o acesso ao 

mirante é efectuado através do terraço/açoteia (ilustração 114 e 115).  

 
Ilustração 114 –  Acesso às açoteias em Olhão. (Associação dos arquitectos portugueses, 1980, p. 659) 

 
Ilustração 115 –  Pátio. (Associação dos arquitectos portugueses, 1988, p. 149) 

Por todas as suas características climáticas e culturais oriunda dos países árabes, a 

casa-pátio torna-se uma constante na maior parte das províncias algarvias, assim, o 

pátio adoptou ao longo dos tempos, diversas formas e tamanhos podendo até ser 
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coberto por parreira, na tua totalidade. A disposição deste mesmo espaço ao ar livre, 

encontra-se na maioria dos exemplos orientada a sul. Apresentando-se deste modo, 

como um espaço de acesso à casa, e adquirindo outras funcionalidades durante o 

verão, assim sendo, “[...] é aí que se recebem as visitas, servindo então como 

prolongamento da sala, [...] está equipado com bancos abertos no próprio murete que 

o limita [...].” (Associação dos arquitectos portugueses, 1988, p.164) Assim sendo, o 

pátio não adquire só a funcionalidade de ser um espaço de recepção ao livre, ou seja, 

o mesmo pode adicionar outras funcionalidades, assim como, um espaço de secagem 

de frutos.  

Mas no entanto, “o sentido de  pátio no Algarve difere do que vulgarmente lhe é 

atribuído. Aqui, é um pequeno terreiro ligado à fachada da entrada das casas, sempre 

pavimentado e murado,” (Associação dos arquitectos portugueses, 1988, p.168)  

assim sendo, surge um espaço murado e comparativamente baixo denominado do 

eirado, que consiste num grandioso terreiro, “[...] ao nível do terreno, revestido com 

ladrilhos e com declives para encaminhar a água das chuvas para pequeno orifício, 

que comunica com o interior da cisterna, de onde será tirada por meio de uma boca 

semelhante à dos poços,” (Associação dos arquitectos portugueses, 1988, p.171) 

surgindo assim, como uma consequência climática, derivado da fraca precipitação que 

se faz sentir nesta região, surge a necessidade de aproveitar as águas das chuvas 

para usos domésticos. O eirado é típico das regiões algarvias de Silves, S. Bartolomeu 

de Messines entre outras localidades.  

 
Ilustração 116, 117, 118 – Eirados; Porches, Lagoa; Amorosa, S. Bartolomeu de Messines; Tunes, Silves. (Associação dos arquitectos 

portugueses, 1988, p. 170, 170, 171). 

Devido a estes factores conclui-se que a influência do clima enquanto factor 

caracterizador dos elementos arquitectónicos e estilo de vida dos habitantes das 

regiões se apresenta como principal condicionante da linguagem formal adoptada. 
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Aqui nada é aleatório, ou improvisado, toda a evolução e complexidade das estruturas 

deriva das experiências e melhoramentos conseguidos ao longo dos anos, através de 

sistemas justificados que correspondem às necessidades dos seus construtores. 

Existem diferenças entre a casa algarvia da província e a casa localizada em 

aglomerados urbanos, como o caso das casas da Fuseta e Olhão, onde o uso do 

terraço é uma constante, assim sendo, “[...] pode-se afirmar que a cobertura em 

terraço das habitações não é frequente na maior parte da província.” (Associação dos 

arquitectos portugueses, 1988, p.166) No entanto, o conceito de terraço na 

arquitectura popular portuguesa, surge como uma nova interpretação do pátio, 

adquirindo de certo modo, as mesmas funções, mas com necessidades espaciais 

diferentes, assim, torna-se possível a libertação do terreno para outras actividades tal 

como de cultivo.   

Esta analise pretende contribuir no sentido de exemplificar a adopção e evolução da 

tipologia da casa-pátio em Portugal. Esta evolução tipológica não representa apenas 

uma evolução, mas antes a aceitação de critérios de organização espacial eficazes e 

adequados ao local e às circunstâncias da sua utilização. Numa adaptação mais 

consciente ou menos deste tipo de casa os objectivos prendem-se sempre com as 

mesmas necessidades: o recolhimento, a introversão, a marcação de um limite privado 

que o proteja do exterior. 

No entanto, estas casas puderam de certo modo influenciar, projectos de 

variadíssimos arquitectos portugueses na sua forma, linguagem e até mesmo ao nível 

construtivo, nomeadamente o uso dos materiais. A importância do lugar também foi 

valorizada, dando uma importância bastante elevada à organização espacial quer 

interior como exterior e também ao uso de elementos arquitectónicos como o pátio e 

outros espaços anexos à casa. Estas características ganham força, na escolha de 

formas e elementos simples, onde a complexidade não é admitida, ou se o é, partindo 

de formas simples, ou seja, em relação a forma, estas são de carácter simples e vão 

sendo justificadas ao longo da historia e até mesmo procuradas para a arquitectura 

Moderna, onde estão presentes todas as exigências primárias e fundamentais. Assim, 

o pátio, como elemento organizador espacial, tendo vindo a tornar-se num factor 

primordial na habitação, como no caso das casas de lavoura, cuja a entrada é 

efectuada através do pátio que o distribui para as várias dependências da mesma. Por 

conseguinte, muitos modelos até mais complexos partem destas composições mais 
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simples, por evolução ou combinação das formas adoptadas. 

Contudo, o programa e a forma são reflexos de situações e condições variáveis, 

nomeadamente, climáticas, condicionantes do lugar e até mesmo humanas num 

contexto em especial, variando consoante as regiões.  

Tal como é referido no inicio do capitulo, existe uma diferença bastante acentuada 

entre as habitações do Norte e do Sul de Portugal, por isso, não se torna possível 

atribuir um estilo específico de habitação no nosso país. Assim sendo, muitas das 

casas a Sul, são originarias das influências das construções do Norte de África, tendo 

como objectivo responder a um clima seco e quente com pouca pluviosidade, 

contrastando-se assim, do Norte de Portugal. No entanto, as influências do mundo 

Árabe e até mesmo Romano, podem estar presentes na arquitectura popular 

portuguesa, talvez por isso, as casas-pátio possam ter tido mais utilizadas, em grande 

parte, a Sul do país, pela sua localização geográfica e pelo clima mais mediterrânico.   
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4.2.  TRÊS CASOS EM PORTUGAL. 

A experiência na habitação contemporânea ocorre num contexto em que a 

arquitectura portuguesa surge articulada inevitavelmente ao contexto internacional e 

também muito ligado às raízes da arquitectura tradicional portuguesa. Contudo, os 

arquitectos portugueses, procuram uma linguagem arquitectónica única que se justifica 

pela procura de uma linguagem formal.  

Num contexto em constantes mutações, a postura do arquitecto vai sofrendo 

alterações e vai adaptando-se às mudanças, contudo, o mesmo não é insensível ao 

território e às memórias do passado. No entanto, se uma tipologia, como é o caso do 

pátio ligado à habitação, foi e continua a ser um arquétipo utilizado ao longo da história 

da arquitectura e ainda hoje permanece “vivo”, através das constantes 

reinterpretações que foi sofrendo e foi  transpondo para a arquitectura contemporânea, 

a procura por uma maior intimidade e bem estar dentro da própria habitação. Todavia, 

a arquitectura contemporânea portuguesa, procura e questiona a racionalidade das 

formas e linguagens quer  sejam elas complexas como elementares.  

A habitação contemporânea tem vindo ao encontro de uma purificação visual em que 

o arquitecto contemporâneo procura dar maior importância ao interior das habitações 

como também o seu exterior, mas no entanto o interior da casa tem vindo a ser o 

elemento principal de estudo ao longo dos tempos, em que o conforto, a intimidade e a 

protecção são características muitas vezes pretendidas, deste modo, o uso da 

tipologia de casa-pátio é muitas vezes a escolhida.  

Em Portugal, esta tipologia não é muito abundante. Embora na região Norte as casas 

sejam de cariz introvertido, no entanto a sua adaptação não é condicionada por 

factores climáticos, mas sim por questões de privacidade e de uma certa negação à 

envolvente. A Sul, o clima mediterrâneo influenciou de certo modo, a escolha da 

tipologia a ser adoptada, deste modo, as casas são encerradas sobre si mesmas com 

escassas aberturas para o exterior, abrindo-se para pátios interiores de onde recebem 

iluminação e ventilação, muito semelhante às construções do Norte de África e toda a 

zona mediterrânica.  

Deste modo, foram escolhidos três exemplos de casas-pátio em Portugal Continental, 

localizadas em regiões diferentes, onde será possível analisar as diferenças e 

semelhanças entres os vários projectos. 
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4.2.1.     CASA DA MARINA, QUINTA DA BARCA, JOÃO ÁLVARO ROCHA. 

Numa primeira abordagem à temática das casas-pátio é importante relembrar 

aspectos formais referidos anteriormente. A tipologia de casa-pátio, caracteriza-se por 

ser uma tipologia que se fecha para a rua e se abre para um pátio interior a céu 

aberto. Deste modo, tornando-se numa casa introvertida, geralmente, com carácter 

térreo, mas nem sempre na generalidade das situações, esta tipologia nunca 

excedendo os dois pisos. Esta temática do pátio, como elemento estruturador e 

organizador, desenvolve-se de maneira esclarecedora por vários arquitectos 

portugueses, onde o exemplo de João Álvaro Martins da Rocha, que nascido a 10 de 

Janeiro de 1959 na cidade de Viana do Castelo e formado na Escola Superior de 

Belas-Artes do Porto em 1986, se integra de forma exemplar com o uso da mesma 

tipologia. 

Ao longo da sua vida profissional, elaborou variadíssimos projectos onde abordou a 

temática de casa-pátio, tendo como exemplo o projecto habitacional da Quinta da 

Barca (ilustração 119), localizada a Norte de Portugal na cidade de Esposende no 

Distrito de Braga. A mesma, encontra-se dividida em dois conjuntos de habitações 

com tipos arquitectónico distintos, projectados a partir de 1995. Embora, a sua 

construção tenha sido elaborada em várias etapas, “o primeiro é composto por casas 

de dois pisos agrupadas em banda, enquanto o segundo é constituído por casas pátio 

de um só piso” (Neves, 2003, p. 5). O pátio, em ambos os casos, desempenha um 

papel fundamental no universo doméstico, embora cada caso tenha um “significado 

arquitectónico diferente.” (Neves, 2003, p. 5) 

“Da antiga quinta apenas restam o traçado dos muros que a delimitam, parte da 

vegetação e a paisagem do rio como fundo.” (Neves, 2003, p. 5) Face às 

condicionantes do lugar, das preexistências e atitudes iniciais que se tinham 

apoderado do terreno, o arquitecto acaba por escolher a tipologia de casa-pátio como 

meio de facilitar e reequacionar a lógica do loteamento que tinha perdido por completo 

a sua identidade. Desde modo, o pátio serve como elemento de “defesa” da mesma.  

Assim sendo, aponta a tipologia de casa-pátio como meio de resposta às 

condicionantes do lugar. Contudo, a Casa da Marina e em particular a tipologia de 

casa-pátio, vem a partida, defender o empreendimento do ponto de vista formal e 

espacial que não era interessante, logo, a casa fecha-se sobre si. Resultando assim, 
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de um encontro das casas como um dispositivo que controlaria os espaços vazios das 

mesmas, onde lhes é conferido um espaço privado. Contudo, a escolha desta tipologia 

não pode ser entendida como um acto isolado. A sua escolha prende-se com 

condicionantes geográficas (impostos pelos factores territoriais, climáticos, urbanos e 

humanos) e também não menos importante por factores históricos (influências do 

passado).  

 

 
Ilustração 119 – Planta de Localização, Quinta da Barca, Esposende. (Neves, 2003, p.72) 

Assim, para além do contexto físico, também o contexto histórico e as reminiscências 

aos modelos passados, através das sucessivas leituras e reinterpretações dos 

espaços que envolvem a situação projectual, servem de influência para os arquitectos. 

Contudo, João Álvaro Rocha não é excepção desta premissa, reconhece na tipologia 

de pátio a influência dos romanos, no sentido em que o pátio funciona como o centro 

da casa, onde tudo se desenvolve.  

O segundo conjunto de casas localizada na Quinta da Barca, as casas da Marina são 

compostas por oito casas-pátio, estando separadas e agrupadas em quatro casas, 

totalmente encerradas ao exterior, tal como o arquitecto alemão Ludwig Karl 

Hilberseimer, projectou a cidade horizontal em 1929 (ilustrações 53 e 54), onde as 



Casas-pátio: Três casos em Portugal 
 

Ana Maria Caetano de Oliveira   147 
 

casas são totalmente encerradas ao exterior e em banda, estabelecendo assim uma 

forte relação com a natureza presente no pátio.  

O conjunto de casas-pátio prima essencialmente pela escolha de um tipo de ocupação 

diferente do primeiro loteamento projectado pelo arquitecto. Neste sentido, o conjunto 

das casas da Marina correspondem a um “apagamento físico das construções nela 

contidos como modo de acentuar a dinâmica da composição [...]” (Neves, 2003, p. 49)  

Deste modo, é apresentada uma nova proposta, que adapta a tipologia de casa-pátio, 

acreditando que esta tipologia iria transportar vantagens, pelas suas 

qualidades/características  espaciais. O factor privacidade, defesa estiveram patentes 

na escolha da tipologia, pois, apenas interessava captar para o interior da casa os 

aspectos positivos do exterior.  

É então, a partir destas condicionantes, aparentemente muito demarcadas, que se 

desenvolvem novas regras projectuais, permitindo oferecer uma nova linguagem 

formal. No entanto, a ideia de recinto, enquanto espaço de afirmação de 

individualidade, obtém uma nova interpretação, daí surgindo a necessidade de habitar, 

onde a privacidade e a individualidade são valorizadas.  Deste modo, é escolhido a 

tipologia de casa-pátio, como potencializador de uma grande intimidade, acabando 

como uma das mais valia e uma das evidências de todos os projectos.  

As casas organizam-se num só piso e associam-se perpendicularmente ao longo do 
arruamento que lhes dá acesso. O percurso de entrada estabelece-se a partir desse 
arruamento como modo de definir uma sequência alternada na associação das várias 
unidades […] (Neves, 2003, p. 49) 

Assim sendo, cada unidade é composta por quatro casas-pátio, cuja entrada para 

casa habitação é efectuada através de um corredor que dá acesso a um pátio de 

entrada e à garagem. (Ilustrações 120, 121 e 122) Todavia, a entrada é designada por 

um ritual que conduz o individuo para o interior da sua casa, existindo assim uma certa 

analogia com a arquitectura clássica, por conseguinte, o habitante é conduzido;  

[…] até uma porta oculta à vista, é um termo específico da arquitectura clássica e 
adquire aqui um sentido pelo qual a área delimitada, […] se equipara à imagem de uma 
quinta, por analogia com os seus elementos característicos: delimitação, porta exterior, 
percurso, vegetação e elementos emergentes por cima das paredes, como num temenos 
sagrado, num hortus conclusus. O recinto constitui assim uma sinédoque da casa e o 
jardim um fragmento da natureza. (Neves, 2003, p. 12)  
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Ilustração 120– Vista de conjunto a partir do arruamento de acesso. Casa da Marina (Neves, 2003, p.54) 

 
Ilustração 121– Vista do acesso a partir do arruamento. Casa da Marina (Neves, 2003, p.55) 

 
Ilustração 122– Vista do patio de entrada na direcção do arruamento de acesso. Casa da Marina (Neves, 2003, p.55) 
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Ilustração 123– Pátio de entrada. Casa da Marina (Neves, 2003, p.56) 

 
Ilustração 124– Vista do patio de entrada a partir da garagem. Casa da Marina (Neves, 2003, p.57) 

 

Cada bloco de quatro casas-pátio encontra-se totalmente encerrado ao exterior, 

coberto por xisto (ilustração 120). Cada habitação corresponde a um “recinto 

rectangular de 32,78 x 24,86 metros” (Neves, 2003, p. 10) volume compacto, 

encerrado, sem qualquer contacto com o exterior, apenas a porta de entrada para o 

interior da casa (ilustração 122, 123 e 124), deste modo, não existe qualquer 

percepção do interior da casa.  

Na Quinta da Barca, apesar de a propriedade original ter sido desvirtuada quase na 
totalidade, permanecem alguns elementos fundamentais. Pela forma precisa que lhe 
proporciona a delimitação da sua cerca, e pela recortada definição na paisagem, 
poderíamos compará-la com uma pequena cidade amuralhada, segundo o modelo com 
que a urbanização feudal organizava o território. (Neves ,  2003 ,  p .  15  e  16)  
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A superfície exterior é totalmente coberta por xisto (ilustração 120), aproximando-se 

assim do solo, isto é, encontra-se enraizado com o território, vem ao encontro com os 

materiais locais, sendo o xisto abundante na região Norte, inserindo-se assim, “na 

lógica de ordenamento procurando, simultaneamente, uma aproximação entre a 

identidade da própria construção e o solo que lhe serve de suporte.” (Neves, 2003, p. 

12) Contudo o seu interior, é rebocado de branco, tornando o espaço mais homogéneo 

e permitindo uma melhor luminosidade. Deste modo, existe uma perfeita harmonia 

entre estas duas materialidades distintas, embora a parede exterior esteja coberta a 

xisto, aproxima-se da arquitectura vernacular no uso do material escolhido, no entanto 

contrasta com a parede branca homogénea, dando-lhe um carácter contemporâneo, 

pelo uso das linhas simples.  

Tal como todas as casas-pátio, as mesmas, encontram-se encerradas ao exterior, 

isolando-se assim da rua, para garantir uma maior privacidade e intimidade possível. 

Contudo, na Casa da Marina, não é excepção, pois encontra-se totalmente encerrada, 

desde a entrada para o lote. O percurso é efectuado entre muros que delimitam o 

mesmo, podendo ser realizado através de dois modos, pedonalmente ou através de 

um automóvel, criando desta forma duas maneiras de experienciar o espaço, onde irá 

ser conduzido para um pequeno pátio de entrada, onde se localiza a entrada da casa 

e a garagem.  

 
Ilustração 125– Planta da Casa da Marina (Neves, 2003, p.57) 

Após a entrada para o interior da casa, todos os compartimentos são organizados de 

forma sequencial. No entanto, os mesmos, relacionam-se com outro pátio, mas de 
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maiores dimensões, onde se localiza a piscina e um pequeno espaço ajardinado, 

contudo, este espaço é de grande vitalidade para o interior da casa, pois é através 

deste mesmo espaço que é adquira a luz natural que ilumina o seu interior. Deste 

modo, o pátio adquire uma relevância grandiosa na habitação, onde todos os 

compartimentos estão direccionados para este mesmo espaço exterior a céu aberto.  

 
Ilustração 126– Vista do interior da sala para o pátio (Neves, 2003, p.63) 

 
Ilustração 127– Vista do interior da sala para o pátio (Neves, 2003, p.67) 

Deste modo, “espaço interior e espaço exterior fundem-se num só corpo.” (Neves, 



Casas-pátio: Três casos em Portugal 
 

Ana Maria Caetano de Oliveira   152 
 

2003, p. 12) Esta forte relação entre o interior dos compartimentos com o exterior, é de 

contactar a influência do arquitecto alemão Mies Van der Rohe das transparências 

entre estes dois espaços tão distintos, como refere o arquitecto João Álvaro Rocha, “ 

estar dentro e, por vezes, estando dentro parecendo que se está fora – porque a luz 

tudo unifica”. (Rocha, s.d.) Assim é de salientar a importância dada ao pátio e a 

possível continuidade espacial entre estes dois espaços, adquirindo assim, uma 

unidade entre os espaços da casa, através da fluidez entre o interior e o exterior, tanto 

a nível visual como físico. 

 
Ilustração 128– Pátio (Neves, 2003, p.71) 

 
Ilustração 129– Pátio (Neves, 2003, p.70) 
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4.2.2. CASA NO LITORAL ALENTEJANO, AIRES MATEUS & ASSOCIADOS. 

Em comparação ao projecto anteriormente analisado, existem características bastante 

diferentes entre a Casa da Marina e a casa no Litoral Alentejano, dada a sua 

localização, implantação e as suas características formais. Mas no entanto, existem 

características comuns, tal como o seu carácter de introversão. 

Os irmãos, Manuel Aires Mateus (1963) e Francisco Aires Mateus (1964) ambos 

nascidos em Lisboa, são dois arquitectos portugueses de grande protagonismo no 

panorama da arquitectura contemporânea portuguesa. Ambos licenciados em 

Arquitectura pela Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, em 

1986 e 1987, respectivamente, colaboraram com o arquitecto português Gonçalo 

Byrne, até à fundação do actual atelier em 1988. 

Ao longo do percurso como arquitectos torna-se possível analisar nas suas obras a 

frequente recorrência às memória do passado, ou seja, é notório o fascínio pela 

história da arquitectura, em particular às grandes civilizações do passado, 

nomeadamente a civilização romana.  

Como o cunho da história tem uma importância bastante elevada na arquitectura desta 

dupla de arquitectos, as mesmas recorrências são “devidamente filtradas pelo legado 

da cultura moderna e pós-moderna, ou seja, sem recurso directo a processos 

construtivos mas antes a princípios e valores de tipologia e espaço.” (Ricardo 

Carvalho, 2005) Através da abordagem destas premissas surgem os vários projectos 

de habitação, como a Casa em Alvalade (Alentejo). Surgindo a partir do conceito de 

Domus romana, onde é de salientar a tipologia de casa-pátio, de carácter introvertido, 

os pátios correspondem aos elementos principais da habitação, relacionando-se assim 

com todas as dependências da casa. No entanto, a dupla não dá tanta importância às 

transparências entre o interior e o exterior como é inerente na arquitectura Moderna, 

através da utilização de grandes envidraçados, tal como o arquitecto João Álvaro 

Rocha, defende e demonstra no exemplo de casa-pátio na Quinta da Barca, na inter-

relação entre interior – exterior.  

A importância dada a luz é um factor bastante importante nas obras dos Aires Mateus, 

importando salientar a sua intensidade e variação, tanto no interior como no exterior 

dos seus edifícios. Aproximando-se das ideologias defendidas pelo arquitecto 

espanhol Alberto Campo Baeza. 
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É possível constatar as premissas elementares da arquitectura desta dupla de 

arquitectos através do projecto localizado na Serra de Grândola (Alentejo). A Casa no 

Litoral Alentejano (ilustração 130), projectada no ano de 2000, situada num vasto 

terreno no Alentejo, num contexto não urbano, “[…] onde existem várias casas 

abandonadas dispersas pela paisagem” (Carvalho, s.d.) , as referências são bastante 

vastas, onde a casa fecha-se sobre si, abrindo-se a pequenos pátios. Para além dos 

pátios, apenas existem duas aberturas ao exterior.  

 
Ilustração 130– Casa no Litoral Alentejano. (Mateus, 2005, s.p)  

Quando se avista ao longe, surge como um sólido branco pousado na linha de festo de uma 

colina. Não existem quaisquer aberturas. “A sugestão platónica – um sólido branco com uma 

escala doméstica – não impede que se adivinhe que se trata de uma casa.” (Carvalho, s.d.) 

A casa, de implantação quadrada, correspondente a um volume opaco branco, cujos 

compartimentos secundários localizam-se junto às paredes exteriores da mesma 

(ilustração 131), agrupados a pequenos pátios de onde recebem luz. As portas de 

madeira orientados um a nascente e outro a poente, permitem o contacto com o 

exterior, “[…] quando abertas, permitem uma nova complexidade.” (Carvalho, s.d.) A 

entrada faz-se por qualquer uma destas aberturas, uma espécie de antecâmara que 

permite antecipar a entrada das salas e favorecer os quartos de um enquadramento 

com a paisagem, ainda que indirecto. Assim sendo, “a casa pode estar totalmente 

aberta ao exterior, e em simultâneo ser um organismo de espaços escavados na 

massa ‘branca’.” (Carvalho, s.d.) Deste modo, a casa situa-se numa plataforma acima 

do solo e a entrada efectua-se através de um pequeno bloco de pedra que funciona 
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como degrau. As duas antecâmaras e os seus respectivos degraus, têm distintas 

dimensões, dando-lhe uma certa hierarquia entre entres estes dois espaços de 

entrada. Nesta “dualidade, entre a máxima permeabilidade com a paisagem e máxima 

introspecção, reside a sua riqueza conceptual e espacial.” (Carvalho, s.d.) 

 
Ilustração 131– Planta da Casa do Litoral Alentejano. (Mateus, 2005, s.p) 

Ambas as entradas dão acesso a uma sala que se encontra dividida em duas zonas, a 

sala de estar e a zona de refeições através de um pátio central. O mesmo, embora 

adquira um espaço central na casa, não se encontra aberto como é comum na 

arquitectura, “aqui este elemento vai impedir que a casa seja atravessada com olhar, 

funciona novamente com o sentido de muro e de espessura.” (Carvalho, s.d.)  Assim 

sendo, a sala de jantar, embora com a mesma área, é mais estreita que a sala de 

estar e tem naturalmente uma relação mais directa com a cozinha. 

Ambas as entradas e as salas encontram-se à mesma cota, no entanto, as restantes 

áreas, consideradas como secundárias estão elevadas a mais trinta centímetros, 

assim sendo foram colocados degraus semelhantes aos da entrada, deste modo, o pé-

direito desde o respectivo valor. Contudo, estes desníveis dentro da casa, para além 

de contribuírem para uma continuidade entre a área principal e as duas entradas, 

delimitam a zona de estar, principal, das zonas mais privadas (quartos) e as zonas de 

serviço, designadas como secundárias (ilustração 131).  
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A iluminação é efectuada através de pequenos pátios cuja dimensão vai variando 

conforme a sua função. Tirando um dos quartos, os restantes são iluminados por um 

pequeno pátio, não só iluminam os quartos, como também os respectivos quartos de 

banho, proporcionando assim, uma iluminação natural. Os quartos, como já foi 

referido, têm uma porta envidraçada que comunica com a antecâmara de entrada, 

obtendo assim uma relação indirecta com o exterior, quando o painel de madeira 

esteja aberto.  

Trata-se de um pátio próximo da arquitectura arcaica, do mundo mediterrâneo; está 
fechado, abrindo-se apenas à face sul, revelando uma árvore no exterior. A luz, 
manipulada serenamente, invade o interior completamente branco. Esta estratégia vai 
repetir-se numa trama de pequenos pátios que iluminam todos os espaços domésticos – 
quartos, casas de banho e cozinha – e permite relações voyerísticas entre si. (Carvalho, 
s.d.) 

Assim sendo, os pátios permitem a iluminação simultânea de dois compartimentos, 

enquanto o principal, o pátio central entre as duas salas, acaba por não iluminar 

directamente nenhum compartimento. O pátio adquire um papel insólito e pouco 

paradoxal: bloqueia o atravessamento visual da casa ao constituir-se como uma 

barreira entre as duas entradas da casa. A luz proveniente do pátio torna-se muito 

difusa já que a única abertura é virada para uma parede a 1,15 metros de distância, 

dando a percepção de um carácter cenográfico, uma vez que o pátio não necessita de 

iluminar os espaços da sala.  A luz, tem um sentido estético e os pátios transformam-

se em pequenas caixas para o seu armazenamento.  

O encerramento através dos quatro muros traduz uma ideia de defesa de um 

verdadeiro sentido de introversão quase levado ao  limite, podendo ser relativizado 

através das aberturas dos portões em madeira. 
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Ilustração 132 – Entrada para o interior da casa. (Mateus, 2005, s.p.) 

 
Ilustração 133– Espaço de entrada, vista para o quarto. (Mateus, 2005, s.p.) 

 
Ilustração 134– Vista para o exterior da casa. (Mateus, 2005, s.p.) 
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Ilustração 135– Fachada Exterior. (Mateus, 2005, s.p.) 

  
Ilustração 136– Fachada Exterior. (Mateus, 2005, s.p.) 

 
Ilustração 137– Fachada Exterior. (Mateus, 2005, s.p.) 

Enquanto que a forma exterior (ilustração 135, 136 e 137) se traduz numa pureza e 

rigor, quer seja através de um alçado ou através de planta (ilustração 131), onde forma 

um quadrado, a distribuição interna parece ter um equilíbrio próprio: os espaços 
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alargam-se ou estendem-se conforme as necessidades de cada compartimento. A 

presença constante da parede e de pequenos percursos labirínticos transformam-na 

numa permanente descoberta dos limites entre a luz e a sombra, entre o início e o fim 

do muro opaco e do muro transparente. Dentro de quatro muros que formam um 

quadrado, várias paredes espessas criam espaços mais estreitos ou mais 

desafogados, na penumbra ou iluminados por um rasgo vindo de um pequeno pátio. 

A casa propõe a relação entre um exterior (ilustração 134) onde prevalece o contorno 

da forma de um sólido puro e um interior complexo, onde a optimização funcional dos 

espaços e a sua proporção é relativizada pela procura de relações com a luz e de um 

sentido de interiorização. Ela tem um carácter quase experimental, talvez um pouco 

formalista, onde a luz aliada ao pátio desempenha um papel essencial. Como refere 

Alberto Campo Baeza, em “A Ideia Construída”, “quando se consegue o dialogo entre 

o espaço, a luz que o percorre e o homem que o habita, então surge a Arquitectura.” 

(Baeza, 2004, p. 31)  

A luz é recolhida com um grande significado e rigor, parecendo ler-se o seu percurso 

diário nas espessas paredes brancas que encerram os pátios. As próprias aberturas 

para o exterior, ao situarem-se no eixo Nascente-Poente, parecem materializar a 

intenção de acompanhar e evidenciar o percurso do sol ao longo do dia, fazendo com 

que este regule o quotidiano doméstico. É assim garantida uma luz intensa na sala de 

refeições ao pequeno-almoço e uma luz preguiçosa ao fim da tarde na sala de estar.  

A casa de Melides acaba por questionar a forma e o uso do pátio: ela própria é quase 

um pátio, de forma quadrada, com quatro muros bem delineados. Dentro deles, 

formam-se as divisões, umas coberturas, outras não.  

Deste modo, a casa alia um carácter irreverente e contemporâneo a uma leitura atenta 

da paisagem alentejana. A propósito deste casa, em A Casa Elementar, Ricardo 

Carvalho refere que a casa “[…] sendo inequivocamente contemporânea, nas suas 

qualidades e limitações, é o resultado de um olhar atento, e nada nostálgico, sobre 

essa forma secular de habitar a paisagem.” (Carvalho, s.d.)  Sendo aparentemente um 

objecto elementar pousado no cimo de um monte, esta casa casa reflecte, na sua 

sobriedade, no branco e na espessura dos seus muros, na sua horizontalidade, algo 

da paisagem e da cultura alentejanas. Pode-se experimentar um paralelismo através 

de uma descrição da casa alentejana feita no Inquérito à Arquitectura popular.  
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A horizontalidade acentuada pela insistência de um só piso em que a faixa branca das 
paredes separa como acento horizontal da paisagem, o azul acinzentado do céu do 
amarelo terroso do chão, é perturbada na sua brancura pelos raros escuros de portas e 
janelas. (Associação dos arquitectos portugueses, 1980, p.558) 
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4.2.3. CASA EM FARO, COOPTAR. 

Tal como os projectos anteriormente apresentados e analisados, os pátios presentes 

na Casa de Faro, adquirem também uma importância bastante elevada, não só na sua 

composição espacial da mesma, mas também por ser um espaço com óptimas 

qualidades de habitabilidade. No entanto, como foi mencionado na Casa de Melides, 

os pequenos pátios existentes servem como pontos de iluminação, tal como na casa 

em Faro, em que o único objectivo daquele espaço é iluminar os espaços adjacentes. 

A casa da Marina e a casa em Faro, a relação interior-exterior é bastante vincada, 

sendo o pátio o elemento de ligação entre estes dois espaços. 

A Casa em Faro, ou Casa do Carmo, foi projectada em 2005 pelo atelier algarvio 

Cooptar, composto actualmente por três arquitectos, Jennifer Pereira (1971- ), 

licenciada em Arquitectura no ano de 1997 pela Faculdade de Arquitectura da 

Universidade do Porto, Miguel Reimão Costa (1971- ) licenciado em 1995, na mesma 

Universidade, Rogério Paulo Inácio (1971- ) também licenciado em Arquitectura em 

1994 pela Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa. 

A habitação unifamiliar (ilustração 138, 139 e 140), localiza-se na Rua largo do Carmo, 

no centro histórico da cidade algarvia de Faro, localizada num contexto urbano. Devido 

ao seu estado de degradação, surge assim, a necessidade de reabilitar o edifício, com 

a possibilidade de se agrupar a outro lote adjacente. Assim, “a solução encontrada 

passa pela “construção” da diferença de cotas existente entre o espaço do rectângulo 

e o espaço do quadrado, […]” (Cooptar, 2005) 

 
Ilustração 138– Casa em Faro. (Adaptação a partir de Google Earth , 2011) 
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Ilustração 139 – Vista sobre a casa. (Guerra, 2007) 

 
Ilustração 140 – Vista sobre a casa. (Guerra, 2007) 

Deste modo, a habitação unifamiliar do atelier algarvio, surge da união de dois lotes, 

tendo como mote de partida o respeito pela arquitectura popular algarvia. Pela sua  

localização geográfica e por todas as suas influências, tal como o clima e as tradições 

mediterrânicas, surge deste modo, espaços como as açoteias/terraços e pátios. No 

entanto, a casa algarvia é composta por uma grande simplicidade formal, tornando-se 

notório no seu exterior, contudo a Casa no Largo do Carmo não é excepção, ou seja, a 

casa é dotada de uma grande simplicidade formal. 

A entrada para o interior da casa pode ser efectuado por dois lados opostos, através 

de duas entrada, a Norte e a Sul. Contudo, a entrada a Sul é efectuada através de um 

longo corredor de distribuição paralelamente a um pátio menor que “ocupa dois dos 
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quartos, antes desprovidos de luz, do espaço do rectângulo onde se conserva a 

tipologia preexistente de distribuição através de corredor lateral.” (cooptar, 2005) 

Assim sendo, o pátio tem como principal objectivo a iluminação dos espaços 

adjacentes. Contudo, no piso superior, o quarto principal contem pequenas frestas que 

recebem luz do pátio existente no piso inferior. Após o corredor, o habitante é 

conduzido a um meio piso, que dá acesso ao pátio principal da casa. Deste modo, os 

espaços adjacentes, são organizados em sua função.  

 
Ilustração 141 e 142 – Corredor adjacente ao pátio menor. Vista sobre o pátio principal da habitação. (Guerra, 2007) 

A habitação unifamiliar em Faro, torna-se assim uma tipologia de casa-pátio, onde o 

pátio se assume como o espaço principal da casa, deste modo, várias dependências 

da mesma articulam-se em seu redor. No entanto, este conceito de casa introvertida 

vem associar-se à arquitectura popular, pelo uso de vários elementos característico da 

arquitectura daquele lugar, surgindo assim, da necessidade das exigências funcionais.  

Contudo, a composição formal da casa em Faro, manifesta um claro desejo de 

isolamento e introversão com intenção de defesa, de gerar privacidade familiar 

derivada à sua localização que de certo modo veio condicionar a sua aparência 

exterior, fechando assim à rua.  

 

Surge assim, a necessidade de criar espaços exteriores privados que vivam para o 

seu interior. Por conseguinte, a casa encontra-se totalmente encerrada ao exterior, 

abrindo-se assim ao pátio interior, delimitado por um rectângulo, inserindo-se na casa 

em forma de “U”, provindo de um muro que separa a rua do interior da casa. Assim, a 

fachada Norte é totalmente encerrada ao exterior (ilustração 143), deste modo, a única 
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abertura existente é um portão de acesso a um pequeno pátio, onde poderá ser 

considerado como uma pequena garagem a céu aberto.  

 
Ilustração 143 – Casa em Faro, Alçado Norte, (Ilustração nossa, 2011).  

A casa é composta por três pátios (ilustração 144 e 145) que iluminam e ventilação a 

casa. O primeiro pátio localiza-se a cota de entrada, o segundo e designado como o 

pátio principal da casa, “[…] resulta da sobreposição do espaço do rectângulo 

alongado e do espaço do quadrado que se converte, frequentemente, num espaço 

único.” (Cooptar, 2005)  O mesmo, encontra-se ladeado pelos principais espaços da 

casa e por um muro que delimita o espaço privado do público, ou seja, é através deste 

mesmo elemento que se dá a separação entre o interior da casa e a rua, com o 

principal objectivo de “defender” a casa dos olhares alheios, gerando assim, uma 

maior privacidade. Mas no entanto, o pátio é muito mais que um espaço de protecção 

contra as agressões externas. Resultando da sua localização e de todas as influências 

do mediterrâneo, o pátio é um elemento de protecção fase ao clima, nomeadamente 

no Verão, onde as temperaturas são bastante elevadas, gerando assim, um espaço 

exterior sombreado onde podem ser elaboradas algumas actividades do quotidiano 

familiar.  

Deste modo, o pátio torna-se no elemento principal da casa (ilustração 145 e 146), 

pois estabelece uma forte relação com o interior da casa, através das transparências 

dadas através dos vãos que separam fisicamente o interior do exterior, mas contudo, 

existe uma continuidade visual entre estes dois elementos. O pátio assume-se como 

uma dependência a mais da casa, acabando por ser o prolongamento dos espaços da 

casa, como se o pátio fizesse parte desses mesmas dependências.  
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Ilustração 144 – Pátio (garagem) (Guerra, 2007).  

 
Ilustração 145 – Pátio principal (Guerra, 2007).  

 
Ilustração 146 – Pátio principal (Guerra, 2007).  
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Ilustração 147 – Pátio principal (Guerra, 2007).  

 
Ilustração 148 – Pátio principal (Guerra, 2007). 

 

 
Ilustração 149 – Vista do terraço. (Guerra, 2007). 
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Tal como é frequente nas casas populares portuguesas, nomeadamente na casa do 

Algarve o uso da açoteia/terraço (ilustração 149) é muito frequente. Para o atelier 

Cooptar, o recurso à arquitectura tradicional, tornou-se numa das suas premissas para 

a elaboração desta casa, deste modo, recorrem a elementos da arquitectura 

tradicional. Embora as açoteias não tenham a mesma funcionalidade que as mesma 

na arquitectura popular, este espaço junta-se a mais um espaço exterior ao livre que 

permite estabelecer contacto com o exterior, ou seja, um prolongamento visual e físico 

dos quartos, mas também como meio de iluminação. Assim, existem dois terraços com 

diferentes dimensões, estando ambos direccionados para os quartos, apesar de terem 

pequenos muros, estabelece contacto com os dois pátios existentes no piso inferior. 

Assim se conclui que, apesar da recorrência a elementos arquitectónicos da 

arquitectura tradicional algarvia o terraço não adquire a mesma importância que tinha 

em anos passados, através da colocação de  frutos para secar, na arquitectura 

contemporânea, o terraço adquire uma funcionalidade diferente, tornando-se apenas 

num espaço a mais da casa, lugar exterior onde se estabelece contacto visual com o 

exterior.  
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5. PROJECTO III, 5º ANO. 

5.1. HABITAR EM ALFAMA. 

No âmbito da disciplina de Projecto III, referente ao ano lectivo de 2008/2009, os 

pressupostos programáticos presentes no tema 03, tiveram como objectivo “construir 

sobre o construído como fundamento cultural de um sistema Urbano”, tendo como 

base habitar Alfama num sistema de relações. Deste modo, foi proposto projectar 

“uma casa para cada personagem dos livros reunidos sobre o tema “bairro” de 

Gonçalo M. Tavares. (O Sr. Valéry, o Sr. Henry, o Sr. Brecht, o Sr. Juarroz, o Sr. 

Kraus, o Sr. Calvino, o Sr. Walser e o Sr. Breton.” no pátio de Dom Fradique em 

Alfama. (ilustração 150) 

Ilustração 150 – Alfama, localização do Pátio de Dom Fradique. (Adaptação a partir de Google Earth, 2011) 

Alfama, conhecido como um dos bairros mais emblemáticos e tradicionais da cidade 

de Lisboa, pelo seu carácter de proximidade entre os vários habitantes, aproxima-se, 

assim, a uma antiga aldeia, onde se estabelecem relações de proximidade. Deste 

modo, a rua adquire uma importância fulcral na vida dos habitantes. Onde, como 

contínuas e labirínticas, bastante desniveladas e estreitas, representam em grande 

parte as ideias urbanísticas da ocupação muçulmana. 

Ao longo do bairro é possível encontrar espaços abertos de carácter público, tal como 

o pátio de Dom Fradique, localizado na colina do Castelo de S. Jorge entre o beco do 

Maldonado e a Travessa do Funil. O mesmo representando, em tempos, uma 

dependência do antigo palácio de Belmonte, assume-se como um espaço público 
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entre as antigas residências existentes no seu interior. Um lugar/espaço de convívio 

entre os vários habitantes. (ilustração 151 e 152) 

 
Ilustração 151 –Pátio de Dom Fradique.  

 
Ilustração 152 –Pátio de Dom Fradique.  

Actualmente, totalmente degradado e em ruínas, apenas serve de ligação entre 

Alfama e parte nascente do Castelo, através de um portão do século XVII, que 

atravessa o antigo palácio de Belmonte.  

Deste modo, e como proposto para o Tema 03, construir sobre o construído (ruínas), 

partiu-se do principio que as ruínas (ilustração 153, 154 e 155) iriam servir de 

elemento de ligação das pré-existências com a nova proposta.  
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Ilustração 153 –Pátio de Dom Fradique. (Adaptação a partir de Google Earth, 2011) 

 
Ilustração 154 – Ruínas Pátio de Dom Fradique. (Ilustração nossa, 2009) 

 
Ilustração 155 – Ruínas Pátio de Dom Fradique. (Ilustração nossa, 2009) 

 

Tendo como base a leitura e interpretação dos vários livros que compõem o bairro de 

Gonçalo M Tavares e o respeito pelo lugar, surge a seguinte ideia conceptual: “se as 

pessoas fossem directamente, sem qualquer desvio, para o seu destino nunca teriam 
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oportunidade de ver e conhecer cantinhos que só os homens muito perdidos 

descobrem.” (Tavares, 2005) Partindo desta citação que, de certo modo, estabelece 

uma analogia com o bairro de Alfama, por ser constituída por ruas estreitas e sinuosas 

e até mesmo labirínticas, propícia a este tipo de vivências, comparando-se de certa 

forma, com as esculturas (ilustração 156) do escultor Norte-americano Richard Serra77 

(1939- ), onde percorrendo espaços estreitos que conduzem a um vazio, o conjunto de 

emoções provocado pode-se comparar, em certo modo, com a arquitectura que tenta 

transmitir, que “ao contrário da arte, a arquitectura serve um propósito.”  

 
Ilustração 156 – Escultura de Richard Serra. 

 

 
Ilustração 157 – Memorial do Holocausto, Berlim. (ilustração nossa, 2008) 

 

                                            
77 Richard Serra (1939) - Escultor norte-americano, nascido a 2 de Novembro de 1939. Considerado 
como um dos artistas mais importantes do pós-guerra. Elaborou várias esculturas de grande escala em 
aço corten, tendo como base, o centro da gravidade e o equilíbrio, o cheio e o vazio, a percepção do 
espaço e a consciência corporal por parte dos intervenientes, constituem assim a base da temática das 
suas obras.  
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Assim sendo, a arquitectura leva a percorrer o espaço de forma implícita podendo 

provocar sensações de desconforto e até mesmo de perca de orientação. A intenção 

de criar um espaço labiríntico é com o intuito de vivenciar o espaço de uma forma 

sensitiva, dando valor aos sentidos, de modo a usufruir e experienciar os espaços 

senão estivessem perdidos jamais iriam conhecer. Tal como acontecesse no projecto 

do arquitecto norte-americano Peter Eisenman (1932- ), no Memorial do Holocausto 

em Berlim (ilustração 157), onde o espectador é conduzido entre blocos a uma 

escadaria que dá acesso ao museu do holocausto, mas para tal é necessário percorrer 

o espaço. 

A nova proposta apresenta um novo modo de percorrer o pátio de Dom Fradique, que 

estabelece a ligação entre Alfama e o Castelo. Assim, deste modo, o projecto do bairro 

é constituído por três plataformas a cotas diferentes que, interligadas, estabelecem 

contacto visual e físico com as ruínas do pátio, servindo as mesmas como elo de 

ligação.  

Assim, criando diversos pátios, as ruínas permitem a obtenção de espaços públicos de 

transição e relação espacial, que se caracterizam como o oposto aos pátios, privados, 

que as diferentes habitações vão comportar.  

Relacionando-se, de certo modo, com as diferentes personagens, os mesmos pátios, 

vão comportar as ideias chave de cada personalidade, assumindo-se como espaços 

com potencialidades muito fortes a nível social. Embora todas as habitações se 

relacionem com um pátio, nem todos são de uso exclusivo às mesmas, tornando-se de 

carácter mais público quando a personagem identifica-se com a necessidade de 

estabelecer relações inter-pessoais. 

De facto, a volumetria cose-se perfeitamente à pré-existência, e as, distintas, 

plataformas permitem que o jogo, espacial, necessário, garanta a importância que as 

ruínas demonstram e apresentam.  
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Ilustração 158 – Maqueta, Pátio do Fradique. (ilustração nossa, 2009) 

 
Ilustração 159 – Maqueta, Pátio do Fradique. (ilustração nossa, 2009) 

 
Ilustração 160– Maqueta, Pátio do Fradique. (ilustração nossa, 2009) 
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Ilustração 161 – Planta 1. (ilustração nossa, 2009) 
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Ilustração 162 – Planta 2. (ilustração nossa, 2009) 
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Ilustração 163 – Planta 3. (ilustração nossa, 2009) 
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Ilustração 164 – Corte 1. (ilustração nossa, 2009) 

 

 

 

 
Ilustração 165 – Corte 2. (ilustração nossa, 2009) 

 

 

 

 
Ilustração 166 – Corte 3. (ilustração nossa, 2009) 
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Ilustração 167 – Corte 4. (ilustração nossa, 2009) 

Partindo das formas criadas, as habitações vão obter-se a partir de um jogo de 

módulos regulares, com função de repetição e conjugação de espaços, definindo os 

diversos caracteres de privacidade a partir da possibilidade encerramento dos 

mesmos, através de painéis móveis.  

Assim, e como alínea final do Tema 03, pretendeu-se o desenvolvimento 

pormenorizado de uma das habitações. Escolhida a mesma referente ao senhor 

Kraus. 

A entrada para o interior da casa do senhor Kraus (ilustração 168, 169 e 170) é 

efectuado por um pátio. São muros que delimitam o limite entre o interior privado e o 

exterior público, tal como na cultura islâmica, onde muro tem uma importância 

bastante elevada, ao separar a rua da habitação, de modo a gerar uma maior 

privacidade, embora na maior parte dos casos esteja ligado à religião. Contudo, no 

projecto do bairro, não engloba factores religiosos, mas sim de privacidade e de gerar 

um espaço exterior privado de uso exclusivo da personagem em questão.  

Embora o pátio não seja central como é comum nas grandes civilizações em que o 

mesmo se assume como espaço unificador, neste caso em concreto, o pátio é um 

espaço a mais da casa, mas indissociável da mesma, pois estabelece uma relação 

entre o interior e o exterior tal como é frequente nos projectos do arquitecto alemão 

Mies Van der Rohe. Nos mesmos, o muro representa um papel importante na 

introversão pretendida no tipo de habitação, fechando-se para o mundo exterior e 

estabelecendo, assim, uma forte relação entre o interior e o exterior (pátio), através 
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das transparências dadas aos vãos (ilustração 56). Mas no entanto, este espaço 

exterior ao ar livre tem um carácter bastante intimista, podendo ser “[…] articulado a 

unidades vizinhas em três de suas fachadas, este tipo de casa é muito adequado para 

o desenvolvimento de estruturas urbanas habitacionais densas” (Pfeifer; Brauneck, 

2009, p.20) como é de constatar no projecto do bairro. 

 
Ilustração 168 – Maqueta. (ilustração nossa, 2009) 

 
Ilustração 169 – Maqueta. Casa do Sr. Kraus. (ilustração nossa, 2009) 

 
Ilustração 170 – Maqueta. Casa do Sr. Kraus. (ilustração nossa, 2009) 
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Ilustração 171 – Maqueta. Casa do Sr. Kraus. (ilustração nossa, 2009) 

Tal como nos projectos analisados: a “Casa da Marina” Quinta da Barca (ilustração 

120, 121, 122), a Casa no litoral alentejano (ilustração 130) dos irmão Aires Mateus e 

a Casa do atelier COOPTAR em Faro (ilustração 140), todos os pátios servem de 

elemento de iluminação para o interior da habitação. No caso da casa do senhor 

Kraus, o pátio não é excepção, no entanto existem diferenças entre os vários pátios 

apresentados e o pátio da mesma. Este, assemelhando-se ao pátio-terraço da Villa 

Savoye (ilustração 98) de Le Corbusier, comporta aberturas para o exterior que 

permitem estabelecer o contacto com o exterior.  
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6.   CONCLUSÃO 

A casa-pátio foi sofrendo alterações ao longo dos tempos, dado a um conjunto de 

factores, entre eles as inovações técnicas, económicas e sobretudo sociais. Estas 

alterações são reflexos dos novos modos de vida e dos novos modos de habitar. 

Deste modo, o conceito de casa não se tornou obsoleto, contudo, serve sempre um 

propósito, ou seja, de abrigo.  

Todavia, a casa-pátio, actualmente defende as premissas abordadas pelas civilizações 

mais antigas. Assim, a casa encerra-se ao exterior em busca de um lugar mais seguro, 

resguardando-se da rua, não só pelos perigos eminentes, mas também por questões 

climáticas, como se constatou em algumas civilizações. No entanto, a importância 

dada à protecção continua perceptível, aproximando-se da arquitectura vernacular, 

nomeadamente, da casa islâmica, onde o pátio interior adquire uma relevância 

extrema, não só por motivos climáticos, como também por valores religiosos, onde 

estão patentes a protecção e defesa dos valores familiares, através da segregação da 

mulher, mas contudo, o mais importante é a separação entre os dois mundos, o 

interior e o exterior. Deste modo, as novas formas de interpretar/habitar a casa 

geraram novos propósitos em relação à sua utilização.  

Sendo a casa-pátio uma tipologia de habitação que estabelece os seus domínios, ou 

seja, não existindo lugar para ambiguidades ou promiscuidades. Deste modo, a casa-

pátio é caracterizada por ser um espaço de habitação que gera dois espaços opostos, 

o interior/privado e o exterior/público, no entanto, a casa articula dois “mundos” 

diferentes, o interior coberto e interior a céu aberto (pátio). Assim sendo,  a casa é 

entendida como um espaço de domínio privado e tudo o que o rodeia de domínio 

público. Por conseguinte, esta tipologia milenar é encarada como um pequeno mundo, 

uma pequena muralha à escala da família que proporciona uma maior privacidade à 

mesma, protegendo-os assim, do mundo exterior. No entanto, o pátio assume um 

papel importantíssimo na habitação, o mesmo acrescenta algo novo à casa que por si 

só nunca poderia oferecer, ou seja, o pátio cria a possibilidade de usufruir de um 

espaço exterior privado. Deste modo, a rua é substituída por um espaço interior 

privado a céu aberto, oferecendo assim, qualidades de um espaço exterior público. 

Mas, no entanto, esta tipologia de habitação cria determinadas barreiras com a cidade, 

mas com a intenção de preservar o espaço interior, potencializando assim, uma maior 

intimidade e protecção familiar.   
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Por conseguinte, o factor privacidade é uma das características mais valorizadas deste 

tipo de habitação e é cada vez mais valorizada nos dias correntes. No entanto, as 

fachadas perdem muitas vezes expressão, pois os elementos que as caracterizam são 

muitas vezes eliminadas, assim sendo, as fachadas são muitas vezes meros muros 

que separam o público do privado. Deste modo, as fachadas muitas vezes apenas 

contem uma única abertura, a porta de entrada, todavia, esta configuração está muitas 

vezes relacionada com a intenção de “esconder” a casa em prol da privacidade. Com 

a ausência de uma fachada mais dinâmica, o pátio acaba por funcionar como a “rua” 

anulando assim a necessidade de existir aberturas nas fachadas que comuniquem 

com o exterior. é de constatar que o interior é o elemento fulcral da habitação, toda a 

atenção gira em seu redor, logo o exterior perde importância/expressão.  

Segundo os pressupostos estabelecidos, surgem pequenas questões relacionadas 

com a concepção da tipologia em questão, como é que a mesma se adapta aos 

condicionalismos e as circunstâncias a ela associados nos nossos dias. No entanto, 

estas pequenas questões são rapidamente resolvidas, pois, o pátio é um elemento 

milenar e adapta-se com facilidade às novas formas de habitar. Contudo o mesmo 

elemento tem vindo a adaptar-se às mesmas dificuldades que se faziam sentir nas 

civilizações passadas, ou seja, esta tipologia tem como objectivo responder às 

condições climáticas, morfológicas, condições culturais e humanas, estando na origem 

do aparecimento desta tipologia. Como foi analisado na abordagem histórica, a 

introversão dada pelo pátio, é um gesto natural que não surge do acaso, tendo sempre 

como base a localização e a sua defesa. No entanto, na actualidade a escolha desta 

tipologia está na procura de um lugar privado a céu aberto, que protege a vida familiar, 

não só dos perigos do exterior, como também por factores climáticos, mas acima de 

tudo é um espaço que permite controlar o ambiente interno. Assim sendo, tanto no 

passado como na actualidade, todas as formas abordadas souberam usufruir da 

privacidade que lhes era concedida pela habitação.  

No contexto português e em especial nos três casos analisados, o pátio torna-se no 

elemento de composição da habitação enquanto elemento delimitador de um recinto 

para se converter numa casa. Sendo o pátio o espaço mais importante da casa, 

gerando assim, óptimas condições de habitabilidade, potencializando um espaço 

fechado ao exterior com um elemento a céu aberto que gera privacidade e defesa. 

Deste modo, os casos analisados correspondem a um ponto de reflexão sobre esta 

tipologia, através das sucessivas buscas às formas mais elementares da arquitectura 
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vernacular, procurando nas formas herdadas, como é exemplo o pátio, um reviver das 

formas primitivas, mas que necessariamente acarreta novas reinterpretações.  

No entanto, verificou-se que o uso do pátio enquanto tipologia de habitação continua 

presente na arquitectura portuguesa, demonstrando-se assim uma escolha válida e 

actual, por todas as suas qualidades que foram anteriormente mencionadas. No 

entanto, num contexto sempre em sucessivas mutações, torna-se evidente que os 

projectos não pode ser indiferentes e indolentes. Deste modo, a postura do arquitecto 

também não pode cingir-se eternamente ao respeito e contemplação às memórias do 

passado, embora estas sirvam de mote para o seu desenvolvimento. De facto, a 

escolha desta tipologia veio responder a critérios de organização espacial que 

correspondem muitas vezes às condicionantes do lugar e às suas circunstâncias de 

utilização. No entanto, os objectivos prendem-se em torno de premissas bastante 

antigas comuns em tempos e lugares: a introversão, protecção, conforto e a marcação 

de um limite privado protegido do exterior. Assim sendo, as presentes condições, 

continuam a querer-se preservadas e constituem hoje uma mais valia na habitação, 

onde cada vez mais a “tradição e modernidade” das casas se viram sobre si próprias 

gerando um estatuto privilegiado. 

 

Deste modo, adoptar e reinterpretar esta tipologia é legitimar a sua evolução e 

permanência num presente que acolhe marcas da história e da tradição, seguindo 

novas tendências de aceitação, mas com uma permanente capacidade de responder 

às necessidades requeridas por uma vida ao livre entre muros. 

 

Assim a casa-pátio faz parte da história da arquitectura, onde o pátio sempre esteve, 

independentemente da civilização, uma determinada função e continua de facto 

presente na história da arquitectura e a ser visto como um arquétipo, servindo um 

propósito, mas acima de tudo conferindo-lhe, espacialmente, importantes 

características, a cada singularidade projectual, não se constatando uma ruptura com 

o passado.  
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 ANEXO A 
Cooptar!
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Casa do Carmo – Casa em Faro 

Memória do projecto 

 

O imóvel integra-se na área de protecção da Igreja setecentista de Nossa Senhora 

do Carmo, inserido no quarteirão alongado que a separa do antigo Campo da 

Feira. Corresponde a uma parcela que resulta da composição de um rectângulo 

de 4,5 por 18 metros, a sul, com um quadrado de 14 metros de lado, a norte. O 

conjunto dos edifícios encontrava-se em ruína, apenas conservando a fachada sul, 

característica do início do século passado, e o muro de logradouro a norte.  

A solução encontrada passa pela “construção” da diferença de cotas existente 

entre o espaço do rectângulo e o espaço do quadrado, e pela sua conversão no 

módulo de meio piso de escadas que, repetido na área de transição, organiza a 

distribuição dos compartimentos em altura.  

O pátio menor ocupa dois dos quartos, antes desprovidos de luz, do espaço do 

rectângulo onde se conserva a tipologia preexistente de distribuição através de 

corredor lateral. 

O pátio maior resulta da sobreposição do espaço do rectângulo alongado e do 

espaço do quadrado que se converte, frequentemente, num espaço único. 

 

 


