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“Architecture is the masterly, correct and
magnificent play of masses brought together
in light. Our eyes are made to see forms in
light; light and shade reveal these forms;
cubes, cones, spheres, cylinders or pyramids
are the great primary forms which light
reveals to advantage; the image of these is
distinct and tangible within us without
ambiguity. It is for this reason that these are
beautiful forms, the most beautiful forms.
Everybody is agreed to that, the child, the
savage and the metaphysician”
Le Corbusier (1989) “Towards a New Architecture” Nova
Iorque: Dover Publications

APRESENTAÇÃO

Um estudo da arquitetura algarvia: tradição, modernidade e atualidade
Mariana Filipe Nunes
A seguinte dissertação pretende ter um melhor entendimento da Arquitetura Popular
Algarvia, desde os seus primórdios à atualidade. De como a sua localização geográfica
e condições climáticas influenciaram a arquitetura como nós a conhecemos.
Pretendemos fazer um estudo dos métodos construtivos tradicionais, os seus materiais
e técnicas e de como evoluiu para a arquitetura contemporânea. Também entender
elementos que ainda são atualmente utilizados, indagar sobre as origens da arquitetura
popular no algarve e quais as suas características.
Importante será também aprofundar as relações entre o Movimento Moderno e o
desenvolvimento da zona Sul do País, referindo exemplos de arquitetos com obra
construída no Algarve como, Manuel Gomes da Costa, Manuel Maria Laginha e António
Vicente Castro.
E a partir da Arquitetura Popular, relacionar e entender a arquitetura atual e
contemporânea, expressada nos casos de estudo escolhidos.

Palavras-chave: Vernacular, Tradicional, Modernismo, Contemporâneo

PRESENTATION
A study of Algarve architecture: tradition, modernism and
contemporaneity
Mariana Filipe Nunes
The following dissertation aims to have a better understanding of Algarve Popular
Architecture, from its beginnings to the present. How its geographical location and
climatic conditions influenced architecture as we know it.
We intend to study the traditional construction methods, their material and techniques
and how it evolved into contemporary architecture. Also understand elements that are
still used today, inquire about the origins of popular architecture in the Algarve and what
are its characteristics.
It will also be important to deepen the relation between the Modern Movement and the
development of the southern part of the country, referring to examples of architects with
built in Algarve, such as Manuel Gomes da Costa, Manuel Maria Laginha e António
Vicente Castro.
In addition, we will also try to relate and understand the process from traditional
architecture to the current scene of the contemporary movement with five studies cases
chosen by us.
Keywords: Vernacular, Traditional, Modernism, Contemporaneity
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1. INTRODUÇÃO

“[…] ler e interpretar a arquitetura vernacular, é ler e interpretar o território e a comunidade.
Entender estes propósitos, é entender o seu carácter espontâneo e indígena, primitivo, anónimo
e rural, desprovido de pretensões de ordem teórica. Em suma, esta arquitetura simboliza uma
relação trilógica de nível conceptual, composta de três polos de referência, o Homem, o Sítio e
os Materiais […].” (Martins, Castro, Torres, 1961)

Esta dissertação tem como objetivo analisar e entender a arquitetura tradicional algarvia,
a sua história, morfologia, clima, técnicas construtivas, tipologias, materiais, de como
influenciou a arquitetura nos séculos que se seguiram até atualmente.
Esta dissertação será repartida em três momentos:
- Uma leitura da arquitetura vernacular, onde pretendemos fazer uma contextualização
do algarve, tanto a nível histórico, geográfico, métodos construtivos, tipologias, realizar
um levantamento de toda a região e entender as diferenças que caracterizam as
diferentes zonas, e de que modo influenciou a maneira de construir e de habitar.
- Um entendimento do Movimento Moderno e do Pós-Modernismo, de como a
instabilidade vivida em Portugal e Mundialmente, com as Guerras Mundiais, influenciou
o Movimento Moderno e de como se manifestou em Portugal, tentando contrariar o estilo
praticado na altura, a arquitetura do Estado Novo. Surgiram assim arquitetos que
pretendiam inovar a arquitetura no país, deixando o conservador e procurando uma
arquitetura mais moderna, com destaque para três arquitetos que realizaram as suas
obras no algarve, e que procuravam relacionar o modernismo com o regionalismo,
reinterpretando a arquitetura vernacular e adaptando para as suas obras de vertente
mais moderna.
- Uma relação entre a arquitetura tradicional e a praticada atualmente, de modo a
finalizar esta dissertação, procurámos relacionar o vernacular com o contemporâneo,
demonstrando que a arquitetura é uma evolução contínua, que a história se reflete nos
dias de hoje, e de como uma arquitetura contemporânea pode implementar elementos
vernaculares, é possível um cruzamento de informações do passado e presente, que
nos permite ter uma arquitetura mais adaptada às cidades e às populações.
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2. A ARQUITETURA TRADICIONAL E AS SUAS ORIGENS
2.1. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO À REGIÃO ALGARVIA
Primeiramente iremos fazer uma descrição sobre a região do Algarve, a nível histórico,
geográfico, climático e urbano.
Para se conhecer um determinado sítio, é necessário entender os antepassados de
cada lugar, que culturas e povos por lá passaram, os seus costumes e a sua evolução
ao longo do tempo. Todos estes fatores são bastante importantes para se conhecer
determinada comunidade e de que maneira isso poderá influenciar o futuro.
Como Ernesto Veiga Oliveira refere no seu livro, Arquitetura Tradicional Portuguesa “ A
casa popular é um dos mais significativos e relevantes aspetos da humanização da
paisagem[...]”pois é partir destes aspetos que são relevados não só os fatores culturais
de uma determinada comunidade, mas também as origens e métodos das suas
construções.” (Oliveira 2006)
Apesar de não haver certezas acredita-se na presença humana no algarve desde o
período neolítico, devido à forte presença de menires, na zona de Vila do Bispo. Os
cónios1 instalaram-se na região no século VI a.c, também os celtas teriam uma forte
influência. Os fenícios estabeleceram portos de comércio ao longo da costa, cerca de
1000 a.c. os cartagenos fundaram Portus Hanibalis, hoje com o nome de Portimão, em
550 a.c. (Marques, 1999)
Desde cedo existiram núcleos populacionais no algarve, cidades localizadas na orla
costeira, algumas situadas na foz de rios navegáveis, o que possibilitou um contacto
direto com navegadores e comerciantes, a sua geografia costeira permitiu desde cedo
possuir um conjunto de portos, isto deve-se ao isolamento desta região com o restante
território português, devido à Serra, que serviu de barreira natural, virando-se por isso
muito para a via maritima. (Marques, 1999 p.24)
Segundo F.Braudel “O mediterrâneo é afinal um conjunto de rotas de mar e terra, e
quem diz rotas diz cidades, desde a mais humilde à mais importante, todas elas
1

Os cónios foram os habitantes das actuais regiões do Algarve e Baixo Alentejo em data anterior ao séc.
VIII a.C., até serem integrados na Província Romana da Lusitânia. Inicialmente foram aliados dos Romanos
quando estes últimos pretendiam dominar a Península Ibérica, origem étnica provavelmente celta.
(Carvalho, 2019)
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interligadas. Rotas e mais rotas, ou seja, todo um sistema de circulação” (Marques,
1999, p.22)
Na Idade do Ferro no século VII a.c desenvolveram-se povoados, sempre perto de
ligações marítimas, em pequenas elevações para controlar as chegadas por via
marítima. (Marques, 1999, p.28)
A época dos romanos foi bastante importante para Portugal. Invadiram a Peninsula
Ibérica no século III a.c, partilharam o latim, a numeração romana e os métodos
construtivos, como, pontes, estradas, aquedutos e cidades.
Outro elemento importante dos romanos foi a agricultura, criação das villas, uma
exploração rural de cariz senhorial, e onde se encontram diversas construções, como,
casas de famílias ricas, edifícios termais e templos. Acredita-se que se tenham
descoberto no algarve 36 locais que corresponderiam a villas romanas. (Marques, 1999,
p.47)
Em 1870 foram descobertas estruturas que corresponderiam a um podium de um templo
religioso no subsolo do atual Largo da Sé, em Faro, aquando do desaterro do largo para
a eventual construção do edifício da Câmara, fazendo um desnível de dois metros e
deixando a descoberto parte das ruínas. (Marques, 1999, p.41)
Acredita-se que dois eixos estruturantes da cidade tenham sobrevivido às alterações na
cidade ao longo dos séculos, que seriam dois eixos viários que se cruzam nas traseiras
da Sé, correspondendo à Rua do Município e do Castelo e a Rua do Repouso.
Outro exemplo de presença romanas são as Ruinas de Milreu, em Estoi, datada do
século I e que teve ocupação até ao século XI, é composto por uma villa romana, termas,
templo e ainda estruturas comerciais e industriais.
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Ilustração 1-Ruínas de Milreu (Câmara de Faro)

Depois da conquista do algarve pelos romanos, o território pertenceu à Província Citerior
e, a partir da época Imperial, à Província Lusitânia.
Os Árabes conquistaram a Península Ibérica pelo Norte de África em 711, onde nessa
altura o Algarve era ocupado pelos Visigodos, sendo o ultimo rei visigodo morto na
Batalha de Guadalete, com isto, os árabes puderam continuar a conquista da Península
Ibérica, apoderando-se de Beja, Évora, Coimbra e Santarém. Em 715 os árabes tinham
conquistado toda a península, com a exceção de uma região no Norte, onde acabaram
por vencer os mouros em 718, começando a reconquista cristã. (Marques, 1999, p.63)
Devido à forte presença árabe esta região foi apelidada de Al-Gharb, que significa país
do Oeste.
As cidades que foram ocupadas devido à utilização de armas, províncias militarizadas,
os muçulmanos colocaram generais árabes a comandar, como Beja e Ossónoba. Já as
que capitularam (cederam), como Lisboa, Santarém e Coimbra, ou que se submeteram
a um pacto, continuaram a ser governadas por cristãos ou judeus, permitindo a liberdade
de culto, sujeitos a um pagamento de um imposto de capitação, continuando os cristãos
na posse das suas terras(Marques, 1999, p.67).
Após a conquista muçulmana, a Península Ibérica encontrava-se dividida em seis
províncias, sendo a que nos interessa a Província de Mérida (ou Lusitânia), na qual se
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inseriam as cidades de Beja, Ossónoba, Évora, Sintra, Santarém, Lisboa, Cória,
Salamanca e Zamora.
À medida que os espaços de fronteira se deslocavam para sul, o número de cidades e
distritos diminuía a antiga kura (limitações) de Ossónoba possuia vários núcleos
urbanos para além de Silves (Cilpes) e Faro (Ossónoba), Cacela (Qastella), Tavira
(Talabira), Loulé ( Al-´ulya), Algoz (Al-Guz), Paderne (Batarna), Alvor (Al-Bur), Al-hizana
(localização desconhecida) e Marsua (provavelmente Messines) (Marques, 1999, p.70)
Em 1189 D. Sancho I conquista Silves e proclamou-se como Rei de Silves e do Algarve,
no entanto perde para os árabes em 1191, perdendo também o título. Foram
necessários 110 anos de guerras nas mãos de cinco reis portugueses para finalmente
conquistarem o Al-Gharb, desde 1139, daí a expressão popular, “Passaram as Passas
do Algarve”
O Algarve só foi reconquistado em 1249, com D. Afonso III com a ajuda da Ordem de
Santiago2, que originou conflitos com o Rei Castelhano Afonso X, que reclamava os
direitos sobre o Algarve, ficando resolvido com o Tratado de Badajoz em 1267, que
estabeleceu o Rio Guadiana como fronteira. Em 1297 foi assinado entre D.Dinis e
Fernando IV de Castela, o Tratado de Alcañices, outro acordo fronteiriço. (Marques,
1999)
Com a Expansão dos Descobrimentos no início do século XV, o Algarve ganha
importância, devido à sua localização geográfica, com o Infante D.Henrique, figura
bastante popular na região, tendo uma estátua em Lagos, na praça com o seu nome e
o traje académico da Universidade do Algarve que se inspirou no chapéu do Infante.
Lagos e Sagres foram cidades bastante importantes nessa época, foi em Sagres que o
Infante se instalou e estabeleceu a sua escola de navegação no século XV, e o Cabo
de São Vicente é a ponta mais a sudoeste da Europa continental. Após a morte do
Infante D. Henrique, o algarve perdeu a importância que tivera na altura dos
descobrimentos.

2 Ordem religiosa militar castelhana-leonesa fundada em 1164, com o propósito de lutar os muçulmanos.
Em 1320 o Papa João XXII determinou a separação da ordem portuguesa e castelhana
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“Chegar a Sagres é deixar o velho continente para trás. É estar no fim, com a sensação
de que se está no princípio. Sagres é onde tudo acaba e tudo começa. Terra de aventura
e de coragem, onde se cruzam as histórias dos homens e do mar, é um lugar repleto de
sensações, um lugar mítico, forte, onde podemos por instantes fechar os olhos e
imaginar o ambiente destemido dos que há mais de 500 anos sonharam mais alto.do
topo das suas falésias, temos a oportunidade, de olhar o mesmo mar que o Infante
D.Henrique se propôs a navegar e o período das Descobertas ganha, assim, outro
significado. Sagres é hoje uma terra profundamente marcada pelo imaginário e pela
sensação de grandeza que as arribas sobranceiras ao Atlântico nos transmite. Um sitio
magistral, onde a natureza se revela em todo o seu esplendor” (Gobalgarve, 2003, p.32)

Até 1910, o chefe de Estado em Portugal ostentava o título de Rei de Portugal e dos
Algarves, D’Áquem e D’Álem Mar em África. O titulo foi sofrendo pequenas alterações
ao longo dos anos devido às conquistas norte-africanas, que devido à sua proximação
com o Algarve, era considerado um prolongamento natural. Foi João I de Portugal que
acrescentou ao título oficial, “Rei de Portugal e do Algarve”, o seu neto Afonso V, após
1471 acrescentou “Senhor de Ceuta e de Alcácer-Ceguer em África”, mais tarde com a
conquista de Arzilla, Tânger e Larache, reuniu no titulo “Algarve d´além-mar em África”,
ficando o algarve europeu com o nome de “Algarve d´aquém-mar”. (Marques, 1999)

Ilustração 2-Mapa do Reino do Algarve em 1760 (Martins,2017)

Com estas conquista em terras africanas, o “Reino do Algarve” passou a “Reino dos
Algarves”, devido à elevação dos senhorios norte-africanos da coroa portuguesa, o titulo
permaneceu mesmo após a perda da última praça marroquina pertencente a Portugal,
Mazagão em 1769.
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«O reino do Algarve está situado no fim da Europa, uma das quatro partes do mundo
para o ocidente. [...] Tem de largura sete léguas de norte a sul, e vinte e sete de leste a
oeste. [...] Divide-se da parte do oriente pelo rio Guadiana, que vai correndo para o norte,
e dividindo o Algarve do reino de Castela até dar no termo da vila de Mértola; e daí o
Algarve faz volta e se vem estendendo ao ocidente por serras altíssimas, que o
demarcaram do campo d’Ourique até ao mar oceano, na costa de Portugal, pelo rio do
lugar do Dexexe, termo da vila d’Aljezur, do qual vem pela rocha ao longo do mar
setentrional para o austro até ao cabo de São Vicente, e dele para o levante pela costa
do mar Atlântico até dar na foz do rio Guadiana, onde acaba» (Guerreiro; Magalhães,
1983)

A população no Algarve em comparação com o restante país era de certa forma escassa
e espalhada pelo território, concentrando os seus núcleos populacionais no litoral que
viviam da pesca e de trocas comerciais, mas havendo núcleos que subsistiam da
agricultura situados na serra.
O primeiro Recenseamento Geral da população portuguesa foi em 1864, mas o primeiro
censo populacional foi realizado no ano zero a mando do Imperador César Augusto e
correspondia à província romana de Lusitânia. Mais tarde também os romanos
efetuaram recenseamentos na sua permanência na Península Ibérica. (Marques, 1999)
Em 1864 o Reino continha 21 distritos administrativos, 17 no continente e 4 nas ilhas
dos Açores e da Madeira, a população no Algarve era de 172 660, sendo o total do
Reino de 4 188 410. Houve portanto ao longo dos anos um crescimento da população,
entre os anos de 1787 e 1801, o algarve era composto por 103 307 habitantes.
(Marques, 1999)
O principal dinamizador da população algarvia era o negócio da pesca, que impulsionou
o aumento dos núcleos populacionais, mas devido à sua proximidade com o norte de
África, era alvo de ataques piratas, o que influenciou o declínio da população, que se
refugiou nos campos do interior do Barrocal e da Serra. Assim as cidades e vilas
costeiras perderam o interesse. (Marques, 1999)
Em 1527 a população era de 44% e cai até aos 19% em 1712, só recuperando no final
do século quando sobe para 22%. Surgiu assim um algarve diferente, que já não vivia
do mar, o algarve comercial perdeu o seu dinamismo, não solicita importações nem
comanda exportações, o Algarve Rural. (Marques, 1999)
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Em 1527 o Algarve tinha 9 921 fogos, chegando aos 15 167 em 1591. Depois estagnou,
só recuperando na segunda metade do século, mas a um ritmo lento, de 15 894
moradores em 1672 chegando ao fim do século com 27 408, mas atingindo 130 000
habitantes no princípio do século XVIII, um crescimento mais no interior, Lagos, Vila
Nova de Portimão, Faro e Tavira a população estagnou ou diminuiu. (Marques, 1999)

Tabela 1-Habitantes por concelho em 1787 e
1801 (Marques, 1999)

Tabela 2- Habitantes em Portugal em 1861 e 1864
(Marques, 1999)

O Algarve é a zona mais a Sul de Portugal tendo uma área total de 4995,6 km2, sendo
delimitada a norte pelo [...] Alentejo com a Ribeira de Odesseixe, Serra de Monchique e
Ribeira do Vascão, pelo este separa-a de Espanha o Rio Guadiana; as costas oeste e
sul da província são banhados pelo Atlântico”. (Marjay, 1964, p.9).
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O Cabo de São Vicente em Sagres é o ponto mais a Sudoeste da Europa Continental,
o ponto mais alto do Algarve é a Foia, na Serra de Monchique, com 902m, seguidos de
Picota com 774m e pelo Caldeirão com 578m, que formam uma barreira natural que
defende os quadrantes de Norte e Nordeste. (Martins, Castro, Torres,1961, p.243)

Ilustração 3-Serra de Monchique (Ilustração Nossa, 2020)

Ilustração 4-Cabo de São Vicente, Sagres (Turismo do Algarve)

O seu clima é temperado mediterrânio, caracterizando-se por Invernos amenos e curtos
e Verões longos, quentes e secos, fazendo com que esta zona do País seja bastante
apelativa, tanto pelo clima, que é composto por muitos dias de sol e uma baixa taxa de
precipitação, como pelas paisagens naturais, agradando a nacionais e estrangeiros,
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acabando mesmo por ser uma das regiões do país com o maior número de residentes
estrangeiros, que se irá falar mais à frente.
“Se a constituição geológica do solo orienta e define o destino do homem no lugar,
comummente o clima desse lugar determinará a sua vida, amoldando a sua existência
física e psíquica e definindo a sua atividade, o seu comportamento, o seu agregado
familiar, a sua habitação, o povoado e a região” (Martins, Castro, Torres,1961, p.279)

Já mais recentemente em 2011 a população na região do Algarve era de 451 006,
repartidos por 84 freguesias em 16 concelhos, tendo Faro como capital.

Ilustração 5-Mapa dos Concelhos do Algarve (INE, 2011)

Tabela 3- População residente no Algarve e Portugal, 2001 e 2011 (INE,2011)

Nas últimas décadas o Algarve sofreu, como o restante país, com desequilíbrio da
estrutura etária da região, existem menos jovens e mais idosos. Em 2011 os jovens
entre os 0 e os 14 anos era de 14,85% e a de idosos com mais de 65 anos de 19,46%
sendo esta percentagem mais alta que o restante país que detêm 19,03%. Os jovens
concentram-se mais nos distritos de Olhão (16,5%) e Albufeira (15,9%), tendo Alcoutim
a menor percentagem (7,9%), seguido de Monchique (9,9%). (INE, 2011)
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Tabela 4-Estrutura Etária da População residente no Algarve, 2001 e 2011 (INE, 2011)

Em relação à população idosa, são os concelhos do interiores que concentram o maior
número de idosos, sendo exatamente os mesmo que têm pouco jovens, Alcoutim
(43,9%) e Monchique (31,7%).

Ilustração 6-População residente em lugares com mais de 2000 ou mais habitantes (INE, 2011)]

A população estrangeira representa 11,6% da população residente, o restante país tem
3,74%. Os municípios com maior percentagem de população estrangeira são Aljezur
(21,7%), Albufeira (17,6%) e Lagos (16,9%).
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Ilustração 7-Mapa de percentagem de população estrangeira (INE, 2011)

O Algarve é dividido inicialmente por duas zonas: o Barlavento (que está virado para o
vento) e o Sotavento (que está abrigado do vento) e subdividido pela Serra (Alto
Algarve), Barrocal (Algarve Calcário) e Litoral (Baixo Algarve). (Martins, Castro,
Torres,1961, p.247)

Ilustração 8-Mapa com a divisão de Barlavento e Sotavento (Ilustração Nossa, 2020)
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Ilustração 9-Mapa com a divisão da Serra, Barrocal e Litoral (Ilustração Nossa, 2020)

“Estamos em pleno Barlavento, onde a costa é alta e o mar tem arremedos de oceano.
As praias são imponentes, fechadas por escarpas cheias de arestas, e é preciso descer
precipícios para chegar à areia. As grutas abrem-se como gargantas pela terra adentro,
e ilhotas altivas como catedrais ficam ali ao alcance da maré baixa” (Silveira; Nogueira;
1995, p.97)

Morfologicamente o litoral tem baixa altitude variando entre costas abruptas e areais
extensos, formados por extensões margosas, arenosas e cascalhentas e planícies
aluviais3.
No litoral ainda é importante referir a ria Formosa, classificado como Parque Natural
desde 1987, com uma extensão de 60km, e 18 mil hectares, tem como objetivo
conservar o sistema lagunar, flora e fauna, protegendo assim as espécies migratórias e
os seus habitats. É composto por canais, ilhas (Deserta, Faro, Culatra, Armona, Tavira),
pântanos e bancos de areia.

3

terrenos baixos e planos junto aos cursos de água e formadas pela deposição de materiais aluviais
provenientes da erosão de montante, constituídos por silite, areia e argila
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A Ria Formosa é uma reserva natural que vai da Praia de Faro até Cacela Velha e tem
uma extensão de cerca de 60km. Foi criada em 1987 com a intenção de proteger o
ecossistema desta zona e é composta por canais, ilhéus, salinas e charcos e está
protegida porque existem ao longo da sua extensão dunas de areia que formam ilhas
que a protegem das ondas do mar aberto.

Ilustração 10-Ria Formosa (Turismo do Algarve, 2020)

“A Ria começa mansamente logo a seguir a Quarteira, onde a costa, já baixa, mostra
muita areia a meter o pé descalço na água. Ganha coragem depois do Ancão, quando
de repente a pasta sempre encharcada de areia e terra parece afastar o verdadeiro mar
da terra firme. Em frente a Faro, e daí até Olhão, é uma ria adulta, larga e espessa, como
uma pradaria verde recortada por rios. A partir da Fuzeta começa a estreitar, a perder
peso, para sumir discretamente em Manta Rota.”(Silveira, Nogueira, 1995, p.201)
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O Barrocal é uma zona de transição entre o litoral e a serra, principal fornecedor de
produtos agrícolas do Algarve, composta tanto por terrenos pouco acidentados como
por maciços de calcário, ambos revestidos de vegetação arbustiva e arbórea
diversificada, de associação mediterrânea.

Ilustração 11-Barrocal Algarvio (Algarve Portal)

Ilustração 12-Serra Algarvia (Câmara Municipal de Monchique)

A Serra, ocupa 50% do território sendo os principais conjuntos montanhosos a Serra de
Espinhaço de Cão, a Serra de Monchique e a Serra do Caldeirão, caracteriza-se com
altas montanhas, onde o clima é mais variado, Invernos mais rigorosos e chuvosos
comparados com o litoral, formado por rochas xistosas e algumas graníticas. (Cavaco,
1976, p.16)
Sendo o Algarve composto por estas três zonas tão distintas, a arquitetura de cada uma
das zonas deveria adaptar-se às suas características, que se irá falar no subcapítulo
seguinte.
“Em apenas 150 km de costa passa-se da aventura atlântica à paz mediterrânica”
(Silveira, Nogueira, 1995 p.27)
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2.2. CARACTERÍSTICAS DA ZONA E DA ARQUITETURA TRADICIONAL
Neste subcapítulo pretende-se de modo sistemático dar a conhecer os materiais e
técnicas utilizadas nas construções tradicionais, as tipologias habitacionais mais
características de cada zona e a sua adaptação aos aspetos geoclimáticos e a história
própria da região.
Segundo descreve Francisco Keill Amaral no livro “Um olhar à Arquitetura vernácula”,
uma arquitetura baseada na própria região e fundamenta-se nos materiais e utensílios
da zona, “[...] tendo em conta as condições do clima e a finalidade a que eram
destinados.” (Serrano, 2003, p.4)
Para se entender o que é a arquitetura tradicional, foi necessário fazer um estudo
aprofundado do Algarve, como tal lançado por Keill do Amaral4 produziu-se um trabalho
de recolha de campo e investigação, desenvolvido entre 1956 e 1961, em colaboração
com outros arquitetos, o Inquérito à Arquitetura Popular Portuguesa, sendo o trabalho
dividido em seis zonas, o Algarve correspondendo à última e atribuída aos arquitetos
Artur Pires Martins5,Celestino de Castro6 e Fernando Torres.

Arquiteto português, nasceu em Lisboa a 28 de Abril de 1910. Terminou o curso em 1936. Em 1937,
ganhou o concurso para o Pavilhão Português da Feira Internacional de Paris. Entrou na Câmara de Lisboa
em 1938, onde lhe foram entregues o Parque Florestal de Monsanto, o Parque Eduardo VII e a Alameda
do Campo Grande. Ganhou o prémio Valmor em 1962. Faleceu em Lisboa a 19 de Fevereiro de 1975.
(arquivomunicipal.cm-lisboa)
5 Arquiteto português, nasceu a 13 de Dezembro de 1940, falecendo em 2000. Frequentou a Universidade
de Belas Artes de Lisboa, terminando o curso na do Porto. Do princípio dos anos 70 e até 1984 é diretor da
Direção de Património e Obras da CGD, No final da década de 80, integra o Conselho Consultivo do IPPC
- Instituto Português do Património Arquitetónico. Participou, com trabalhos seus ou em coautoria, na II
Bienal de S. Paulo de 1953 e na Exposição Internacional de Tóquio de 1960.
6
Arquiteto português, nasceu no Porto, 21 de Junho de 1920, faleceu em Agosto de 2007, frequentou o
Curso na Escola de Belas Artes de Lisboa. Na sua obra destaque-se a Casa do Ameal, Porto, projetada em
1948 e apresentada na 10ª Exposição Geral de Artes Plásticas, 1956. Estagiou na Direção dos Edifícios de
Lisboa, do Ministério das Obras Públicas entre 1944 e 1947. Durante essa década, participou nas
Exposições gerais de Artes Plásticas da Sociedade Nacional de Belas Artes (1946/1956), associou-se ao
1º Congresso de Arquitectura e ao 1º Congresso da União Internacional dos Arquitetos, em Lausanne
(1948)
4
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Ilustração 13-Divisões geográficas (Martins, Castro, Torres, 1961, p.217)

As construções vernaculares eram elaboradas com materiais e meios existentes da
zona, legitimando a identificação de uma arquitetura.
O Alto Algarve (Serra) como é um terreno carbónico, composto por xistos argilosos, o
material utilizado é o xisto. O Algarve Calcário (Barrocal) é um terreno composto por
mesozoicos, afloramentos calcários, grés e margas, sendo o seu material a pedra
calcária. Já o Litoral é composto por cenozoicos e antropozoicos, a terra era um material
usado em toda a região. (Gaspar, 1993, p.175)
Na Serra do Caldeirão o xisto é um material abundante, sendo o material eleito para a
execução das mais diversas obras, sendo o calcário nesta região algo pouco usado,
limitava-se às cantarias dos proprietários mais abastados, pois teriam que importar do
litoral, como se pode ver na ilustração acima, é onde o calcário é predominante.
(Ribeiro, 2007)
Consoante a sua finalidade usava-se xistos com diferentes características, físicas e
químicas, o que provocava diferentes durezas e resistências mecânicas. Havendo
assim três tipos de pedra xisto, a pedra azul, a pedra parda e a talisca. (Ribeiro, 2007,
p.39)
A pedra azul, como o nome indica, tem uma tonalidade azulada, é a mais resistente e
duradoura, sendo a mais indicada para a execução de paramentos exteriores de
paredes e na colocação de calçada, é resistente às intempéries. A pedra parda, tem
tons acastanhados, é de boa qualidade, mas menos resistente e mais mole que a azul,
têm ambas as mesmas utilizações. A talisca de xisto, provém dos afloramentos
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rochosos, tanto de pedra azul como parda. Assemelham-se a lâminas e são
extremamente frágeis, partindo-se com facilidade, são mais utilizadas no interior dos
paramentos das paredes, para enchimento dos mesmos. (Ribeiro, 2007, p. 39)

Ilustração 14-Xisto pardo (Ribeiro, 2007)

Ilustração 15-Xistos Azul (Ribeiro,
2007)

Ilustração 16-Xisto Talisco (Ribeiro,
2007)

O barro é o material básico da construção tradicional no Algarve, sendo utilizado nos
seus diferentes estados, em cru para a melhoria do isolamento das coberturas e
revestimentos de paredes e, no caso da eira, definindo o seu pavimento, destaca-se
pela utilização como argamassa de assentamento. (Ribeiro, 2007, p.43)
Quando era cozido assumia diferentes tipos de aplicação, como tijolo, nas paredes
divisórias, ombreiras e nas vergas dos vãos, como tijoleira, nos pavimentos, e na forma
de telha e peça de remate nas coberturas. (Ribeiro, 2007, p.43)

Ilustração 17-Ladrilho (JMC Construções) Ilustração 18-Telha Canudo (Ilustração Nossa)
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Mas nem toda a população do algarve tinha possibilidades de executar o tijolo de barro
cozido, assim arranjaram uma solução mais económica e simples, o tijolo de adobe.
Tanto o tijolo cozido como o adobe, são feitos de barro, mas neste caso cru, seco e sem
cozedura. (Ribeiro, 2007, p.75)
“Era feito com barro com uma forma, amassava-se e a gente ia fazendo e ia pondo, e
conforme ia enxugando e secando ia-se fazendo aí essa parede que está aí. E era em
barro dos barreiros, com um pouco de mais água, não se punha mais nada senão terra
e areia. A gente punha aquilo a secar, aquilo era cru, mas depois o sol enxugava aquilo
e depois ficava bons. Enxugava só ao sol, não era nada aquecido” (Ribeiro, 2007, p.75)

A secagem do adobe não é consensual, uns dizem que deve secar ao sol, outros que
deve secar à sombra, para não causar fissuras, estes eram mais utilizados na
construção de paredes divisórias.
“Quase sem alteração mantêm-se as cerâmicas da construção civil, as telhas, os
ladrilhos, os azulejos, que pouco dignificamos por serem tão correntes, quando, no
entanto, conservam muitas das suas qualidades estéticas e vantagens arquitetónicas,
por se adaptarem sem esforço a uma vivência de ambiente mediterrâneo” (Branco,
Simão, 1997)

Ilustração 20 -Tijoleira ( Ribeiro, 2007, p. 170)

Existindo apenas duas exepções, dois materiais que se encontram apenas naquelas
localidades, um sendo o grés de Silves, de São Bartolomeu de Messines, que é um
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arenito, rocha avermelhada escura, utilizado na construção do Castelo e da Sé da
Cidade. Nos terrenos carbónicos a norte de Portimão, destaca-se o lacolito de
Monchique, maciço erudito, de onde se extrai uma rocha designada por foiaíte, mais
utilizado no pavimento e ombreiras. (Martins, Castro, Torres,1961, p.298)

Ilustração 21- Castelo de Silves
(Câmara Municipal de Silves)

Ilustração 22-Grés de Silves (Correia, 2008)

“Esta cidade de Silves, começamos a avistar 6 km passados sobre Lagoa, marca a
singularidade pelo avermelhado do castelo, feito de pedra ruiva e taipa, como se tivesse
sido atingido pelo sangue de mouros e cristãos ao longo das sucessivas conquistas,
reconquistas, cercos e pelejas” (Silveira, Nogueira, 1995, p. 110)

A abundância de calcário fez com que a cal se tornasse um material tradicional desta
região do país juntamente com a argila, na produção de cerâmica, a taipa também foi
um material bastante utilizado como sistema construtivo.
Como refere Alexandre Miguel Costa, “As construções em taipa são frequentemente
construídas como paredes autoportantes.” Apesar de a sua utilização não ser tão
recorrente como o xisto, já que este último é mais resistente. O seu processo era
simples, mas demorado, “[...] aquilo era feito com uns taipas de tábua, cavavam a terra
e a talisca, e era amassado à mão [...] O processo consistia na montagem de dois
painéis de madeira, os taipais, cujas dimensões podiam variar de região para região,
onde se despachava a terra, ligeiramente húmida, e depois de compactava com um
paço designado pilão[...]” (Ribeiro, 2007, p. 70).
A cal é talvez um dos elementos mais caracterizadores da arquitetura tradicional
algarvia, presente em todo o território, a sua cor branca, deve-se com o objetivo de as
casas não absorverem o calor e se tornarem mais frescas. (Ribeiro, 2007, p.45)
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O processo de cozedura da rocha calcária é feito em fornos de cal, após o arrefecimento
da pedra, a mesma era colocada em sacos de pano, para conservar, sendo apenas
hidratada em obra. (Ribeiro,2007, p.45)

Ilustração 23 - Parede em Cal (Agência Lusa, 2014)

Mas cada região tira proveito do material abundante da sua zona, acabando por ser uma
arquitetura mais regional, as zonas mais serranas do interior e continuamente a
Odeceixe e Alcoutim utilizam as alvenarias de xisto, a norte de Faro, Alportel e Loulé,
as alvenarias de Calvário e em Monchique a alvenaria de foiaíte. (Martins, Castro,
Torres,1961, p.282)
As casas tradicionais algarvias, apesar de serem muito típicas das zonas onde se
inserem, aproveitando as matérias regionais e técnicas, têm também algumas
semelhanças, são tipicamente casas térreas (muitas sofreram alterações ao longo dos
anos e foi acrescentado mais um piso), viradas a Sul, com platibanda ornamentada, com
relevos, pintura policroma 7ou escaiola8.

Policroma, utilização de várias cores
é uma técnica em que o acabamento dado a paredes ou pilares, revestidos a estuque, que imita qualquer
tipo de mármore polido, é feito com pasta de gesso ou cimento branco especial e corantes minerais,
fazendo-se em seguida o acabamento com ferros quentes e pó de jaspe
7
8
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Ilustração 24 - Platibanda (Palma, 2016a)

Ilustração 25-Escaiola (Palma, 2016a)

As casas algarvias e as alentejanas à primeira vista podem ter semelhanças, no Algarve
dá-se importância no receber visitas, a entrada da casa dá-se diretamente para a sala,
ou primeiramente para um vestíbulo e indo de seguida para a sala, não dando tanta
importância à cozinha. Já no Alentejo a cozinha e a sala tornam-se ambas numa peça
fundamental. (Martins, Castro, Torres,1961, p.273)
As platibandas são um dos elementos caracterizadores das casas algarvias, talvez para
contrapor com a simplicidade arquitetónica, e cada um, é a identidade do proprietário
da altura, com as formas e cores que mais lhe agradavam, sendo difícil encontrar outra
igual, a cal era a base, resultado da mistura de rochas calcárias diluídas em água, depois
adicionavam os pigmentos, de origem mineral, as cores mais utilizadas eram o azul
ultramarino, o negro fumo, o almagre, o óxido amarelo ou o ocre e o óxido de ferro. Este
era também o processo das portas e janelas, adicionavam pigmentos a uma base
oleosa, como o óleo de linhaça.
Existem dois tipos de pigmentos, os naturais e os artificiais. Os pigmentos naturais eram
extraídos das terras locais, encontrados em terras corantes, barreiras e pedras de xisto,
das quais provinham os ocres, os almagres, os rosados xistosos, os amarelados e os
esverdeados. As terras eram moídas e lavadas e os pigmentos decantados e moídos
novamente, num almofariz de porcelana. Eram pouco processados antes da sua
aplicação nas pinturas de cal. (Ribeiro, 2007, p.49)
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Os pigmentos artificiais, eram obtidos através de processos industriais a altas
temperaturas, estas são mais duradouras, mais resistentes às intempéries e à radiação
solar. (Ribeiro, 2007, p.49)

Ilustração 26-Esquema de cores utilizados no algarve (Ilustração Nossa, 2020)

A chaminé também é algo bastante típico, muitas vezes construídas num anexo onde
se encontram os fornos e o lugar para os animais. Na região foram mais aplicados dois
tipos de chaminé, a de balão, que segundo o Inquérito da Arquitetura Popular
Portuguesa, é a que melhor se adequa ao meio, mas que é pouco utilizado, havendo
apenas alguns exemplos, nomeadamente em Olhão e Fuseta. O tipo de chaminé mais
utilizado e que talvez para nós seja o mais característico é a chaminé rendilhada. É
comum haver inscrição de datas na mesma, marcando o ano em que foram construídas.
(Martins, Castro, Torres,1961, p.350)

Ilustração 27-Chaminés (Palma, 2016b)
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“No entanto, o símbolo mais marcante da arquitetura tradicional Algarvia é,
indubitavelmente, a chaminé de detalhes decorativos únicos que traduziam as posses e
gostos dos seus proprietários. Antigamente, costumava-se perguntar “quantos dias quer
de chaminé?,” ou seja, quanto tempo o cliente pretendia que o trabalho levasse, pois o
tempo ditava o custo do trabalho, mas também a sua beleza e pormenor. Rendilhadas,
em forma de catavento, de pombal, de torres de igreja, de minaretes arábicos, as
chaminés eram de intricados desenhos e de gosto popular. “ (Glória, 2019)

Os pátios9 são vistos por toda a região algarvia, de diferentes dimensões, cobertos total
ou parcialmente pelas parreiras10, por vezes o pavimento é revestido com ladrilho de
tijoleira, pedra miúda ou lajedo, também é comum haver eirados 11 e as açoteias12, que
se irá falar mais concretamente à frente. (Martins, Castro, Torres,1961, p.283)

Ilustração 28-Parreira (Sítio dos Agostos, Santa Bárbara de
Nexe, Ilustração Nossa, 2020)

Ilustração 29-Parreira (Lutão, Alcoutim, ilustração Nossa,2020)

Recinto descoberto no interior de um edifício; átrio; conjunto de habitações modestas dispostas à volta de
um recinto descoberto comum (Dicionário Priberam da Língua Portuguesa)
10 cepa que se estende sobre uma armação horizonta sustentada por pilares; apoiada numa estrutura serve
de proteção dos raios solares e faz sombreamento (Dicionário Priberam da Língua Portuguesa)
11 lugar descoberto e saliente sobre uma casa, ao nível de um andar, terraço, açoteia
12 terraço que de certa forma substitui o telhado, pode ter várias utilizações, desde o aproveitamento de
águas à seca de frutos, avistamento das embarcações
9
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A pluviosidade no Algarve é baixa, e como tal foi necessário inovar e criar maneira de
recolher e guardar água, como poços ou como no exemplo da imagem, onde é possível
ver um eirado com cisterna, aqui o eirado é revestido com ladrilhos e declives de
maneira a encaminhar a água das chuvas para um pequeno orifício, que se liga à
cisterna. (Martins, Castro, Torres,1961, p.288)

Ilustração 30-Desenho de Eirado com Cisterna,
Porshes, Lagos (Martins, Castro, Torres, 1961)

Ilustração 31-Eirado com Cisterna, Porshes, Lagos, (Martins, Castro, Torres, 1961)

Algo que caracteriza as subzonas algarvias são as suas coberturas, que respondem às
condições climáticas onde se inserem, o baixo algarve tem cobertura de uma ou duas
águas, com ou sem chaminé, alvenaria de taipa, pedra ou tijolo, pavimentos em tijoleira
ou terra batida. (Martins, Castro, Torres,1961, p.320)
Na serra algarvia a cobertura inclinada é a mais comum, sendo composta por uma ou
duas águas, as telhas são feitas tradicionalmente em barro cozido na típica telha de
canudo e a sua estrutura é em caibros13 de madeira e forro de canas, a aplicação das

13

Estrutura de madeira que em conjunto com as ripas e as terças distribuem as cargas das coberturas,
atua no sentido longitudinal da queda d'água do telhado.
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canas era mais cuidada nas habitações, e com menos atenção nos palheiros e ramadas.
(Ribeiro,2007, p.82)

Ilustração 32- Cobertura em Caniço (Lutão, Alcoutim, Ilustração
Nossa,2020)

Ilustração 33-Cobertura em Caniço (Sítio dos Agostos, Santa
Bárbara de Nexe, Ilustração Nossa, 2020)

A utilização de forro de canas é algo bastante comum em toda a região, pela sua
facilidade e acesso a matéria-prima, mas não é duradouro, sendo necessário
manutenção. (Ribeiro, 2007, p.53)
No algarve central, a cobertura é mista-telhado e açoteia utilizável, alvenaria de calcário,
tijolo ou taipa, pavimento de tijoleira e vãos com cantaria. Já na encosta noroeste de
Monchique, alvenaria de foiaíte e pavimento de terra batida. (Martins, Castro,
Torres,1961, p. 320)
Em Olhão e Fuseta, açoteias utilizáveis sobre abobadas de tijoleira cobrindo o rés-dochão e no 1ºandar sobre dormentes, pavimento em terra batida. Já a habitação junto do
Vale Guadiana é de alvenaria de xisto, cobertura de uma água e pavimento em terra
batida.
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Ainda a referir a casa de planta circular e cobertura cónica, com palha de centeio, com
alvenarias de pedra xistosa e teto de colmo, em Martim Longo ou Cachopo, havendo,
poucos exemplares, tendo a função de palheiro e moinhos de vento. A sua estrutura
radial é também com caibro.
No caso do palheiro, ainda se fazia uma abertura da cobertura, o boqueirão, que
permitia a entrada da palha. Nos moinhos também era feita uma abertura que permitia
que o moleiro pudesse fazer a manutenção.

Ilustração 34- Mapa com distribuição das tipologias de habitação no algarve (Ribeiro,1980, p.57)

Tanto o Barlavento como o Sotavento são regiões compostas por zonas piscatórias, na
qual iremos mais à frente falar de dois exemplos para cada região, Burgau em Vila do
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Bispo e Olhão. São aglomerados de pescadores que procuram uma maior
acessibilidade e proximidade com o mar.
“Depois é a topografia do local que toma grande importância, consoante a encosta é ou
não acidentada; na costa de Barlavento ou ocidental, as povoações ganham as arribas
para melhor observação da entrada e saída de barcos[...] na de Sotavento ou oriental, o
acidentado quase nulo da costa nivela os aglomerados, tornando-se menos interessante
e movimentados. As casas em Olhão e Fuseta, embora situadas em terrenos planos,
constituem exepções em toda a costa algarvia”, (Martins, Castro, Torres, 1961, p.266)

No Barlavento a paisagem é mais austera devido aos fortes ventos da costa Atlântica e
tem um clima bem mais rigoroso no território mais interior.
“No Barlavento as arribas levantam-se (“arrogantes”, como diz Silva Teles) na eterna
luta contra o oceano, que lhes bate com força e deixa um rasto de grutas e rochas soltas.
Parece que a terra se partiu e deixou para trás farelos com água pelos joelhos” (Silveira,
Nogueira, 1995, p.27)

Aqui as construções são mais modestas e pobres, a platibanda que é um elemento
decorativo bastante popular no Algarve, nesta região é quase inexistente, existindo
apenas pontualmente nos maiores núcleos urbanos como, Aljezur e Vila do Bispo, mas
bastante simples.
Em Burgau, Vila do Bispo, as casas são térreas distribuídas pelas encostas das colinas
«“O casario acompanha a ondulação do terreno e as ruelas, que ora são ingremes, ora
seguem as curvas de nível, e orientam-se mais ao sabor da topografia do que em
relação à exposição solar”(Marins, Castro, Torres, 1961”», apresentam um pátio, que
serve para guardar os utensílios da pesca e como zona de lazer, na zona mais recente
a Leste o pátio é voltado a Sul, quer fiquem na fachada ou nas traseiras da casa, as
ruas são bastante estreitas e desorganizadas. Esta zona foi uma das mais afetadas com
o Terramoto de 1755. (Martins, Castro, Torres,1961, p.256)
Vila do Bispo, devido à proximidade com Sagres permitiu-lhe ser uma espectadora das
primeiras iniciativas dos Descobrimentos com iniciativa do Infante D.Henrique, já falado
no capitulo do contexto histórico.
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As habitações possuem uma fachada pequena, vãos de pequena dimensão, beiral
simples e revestidas a cal, habitação bastante modesta, consoante as necessidades
familiares acrescentavam novos volumes, a cozinha não tem grande importância e a
chaminé não é muito comum, por vezes algumas habitações tinham uma cornija só o
remate beiral, a cobertura de uma ou duas águas é em telha, sem forro interior e o
pavimento em terra batida, a alvenaria é “pobre”, de taipa, pedra ou tijolo. (Martins,
Castro, Torres,1961, p.256)

Ilustração 35- Burgau, Vila do (Martins, Castro,
Torres, 1961, p.256)

Ilustração 36-Burgau, Vila do Bispo (Martins, Castro, Torres, 1961. P.256)

Já no Sotavento, a topografia é menos desnivelada, aqui destaca-se o terraço e a
açoteia, de uma arquitetura mais cubista, que se encontra com frequência na região
Central do Algarve, mas os casos com destaque na Vila da Fuseta que pertence a
Olhão, sendo este último o mais reconhecido. (Martins, Castro, Torres,1961, p.268)
Olhão desenvolveu-se a partir de um núcleo central, que se expandia consoante a
iniciativa dos que nela queriam habitar, muitos com o lucro do contrabando, que era
bastante pronunciado na altura. (Martins, Castro, Torres,1961, p.268)
São habitações de pequenas dimensões, todas muito juntas fazendo um plano
geométrico, havendo uma repetição constante dos elementos construtivos. É
caracterizado por ser uma casa térrea, de planta retangular, possui o elemento
diferenciador, a açoteia que pode ter um mirante14 e um contra mirante15, ao qual se tem
acesso por umas escadas exteriores, as divisões são abobadadas, a habitação
14
15

Ponto alto, sobreposto à açoteia, que serve de ponto de observação
Ocupa cerca de metade da área do mirante, como uma espécie de púlpito ou torre de vigia
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desenvolve-se em profundidade, havendo divisões sem ventilação e a cozinha nas
traseiras da casa, "As abóbadas constituem um processo de cobertura que predomina
em Olhão, revestidas de ladrilhos e caiadas, de forma a serem utilizáveis", chaminé de
balão. Nesta região as paredes são de alvenaria, tijolo ou pedra. (Martins, Castro,
Torres,1961, p.268)

Ilustração 37-Habitação com Mirante (Vasconcelos, 2014)
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Ilustração 37-Casa elementar com pangaio (Vasconcelos, 2014)

Mais tarde, surgiram exemplos onde o acesso à açoteia passou a ser feito no interior da
habitação, o volume que cobria as escadas, designa-se por pangaio, sendo um volume
que se destaca na açoteia. “Esta guarita que faz a ligação interior - exterior, era
inicialmente coberta de telha mourisca, sendo progressivamente substituída por uma
cobertura de ladrilhos. A porta de acesso à açoteia localiza-se no topo ou no lado livre
do pangaio, situando-se este num canto da açoteia”. (Lopes, 1948, p. 3)
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Em Olhão entra-se diretamente para a sala, enquanto na Fuseta existe um vestibular,
segue-se dois quartos contíguos com um corredor que dá acesso à cozinha, que como
já se referiu anteriormente se situa nas traseiras da casa. «”A cobertura é feita com
abóbadas de berço, correspondendo uma aos quartos, outra ao corredor, e à sala uma
outra, mas de tendência esférica e um pouco mais elevada, acentuando a importância
atribuída a esta peça da habitação. Por vezes, esta abóbada esférica é substituída por
um telhado de 4 águas, formando, interiormente, teto de macieira.” (Martins, Castro,
Torres,1961, p.325)
A cobertura em terraço tem diversas funções, proteção térmica já que neste concelho
predominam os Verões quentes, o Inverno é relativamente ameno e existência do vento
vindo do mar, tem também a função de secagem de alimentos, arrumação de material
e observação das embarcações vindas do mar.

Ilustração 38- Fuzeta, Olhão (Martins, Castro, Torres, 1961, p.323)

Um dos bairros mais conhecidos de Olhão é o Bairro da Barreta, que surgiu por volta do
século XVIII, na zona que se acredita terem sido erguidas as primeiras habitações de
pescadores, cabanas de madeira, palha e canas. “Com as substituições das cabanas
para as casas de pedra e cal, a habitação ganhou uma forma característica do lugar,
possuía então a tão conhecida açoteia “(Vasconcelos, 2008, p.40).
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Ilustração 39-Açoteia, (Pastor, 1960)

Ilustração 40-Açoteia (Fernandes, 2008)

Acredita-se que a açoteia tenha inspiração do Norte de África, devido às semelhanças
com as habitações marroquinas, possibilitado pela proximidade e facilidades
geográficas.
“A estrutura de Olhão, mais por ventura do que a de qualquer outra povoação algarvia,
dá-nos a visão de povoado marroquino; as casas altas e de telhados, como em Tanger,
quasi brilham pela sua ausência; a habitação alinha-se ao rés do chão na sua quasi
totalidade, como lá também. Muito brancas, cercadas uniformemente de terraços, irmãs
gémeas de açoteias africanas, e sobranceadas por algum zimbório alvejante da igreja,
em paridade com as cúpulas e mirantes das mesquitas...” (Oliveira, 1906, p. 139)

Ilustração 41-Tânger, Marrocos (Infotanger)
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A semelhança entre as duas cidades não é apenas pela cobertura em açoteia que cria
um cenário pitoresco, mas também pelas suas ruas estreitas e de certa forma
desorganizadas, sem plano de urbanização.
“Conhecendo as águas melhor do que ninguém, no breu da noite vendiam mantimentos
aos sitiados, e no claro do dia abasteciam as frotas sitiantes. Em 1790, a maioria das
casas já era de pedra e cla. E o que se contruiu é um mistério, até hoje sem explicação:
apesar de se terem passado mais de quinhentos anos desde a partida dos árabes, Olhão
era, no século XVIII, uma verdadeira cidade moura, as ruas apertadas numa filigrama
complicada, as casas brancas terraçadas, encavalitadas umas nas outras, até o cheiro
da pesca e da falta de esgotos lembravam em tudo uma casbah trazida no Norte de
África” (Silveira, Nogueira, 1995,p.205)

Atualmente, muitas das casas já se encontram descaracterizadas devido às
necessidades dos proprietários, fazendo alterações significativas, tanto ao nível da
planta como da fachada.
A construção na Serra/Alto Algarve é mais rudimentar e sem geometrismos, arquitetura
mais modesta, zona de clima mais rigoroso e por isso utilização de menos vãos, os
edifícios são feitos em alvenaria de pedra, podendo também utilizar a taipa ou o tijolo e
depois revestidas a cal, é a única zona onde o xisto é um material usual, sendo natural
o aplique direto do cal sobre a pedra, aqui é bastante usual o forno, dentro da própria
habitação ou num anexo, região do lacolito de Monchique falado anteriormente.
(Martins, Castro, Torres,1961, p.296)

Ilustração 42- Corte da Velha, Mértola (Martins, Castro, Torres, 1961)
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No exemplo que se segue, na Moita, Serra de Monchique pode se ver que aqui apenas
caiam a fachada principal, tem telhado de uma água, ausência da chaminé. Esta
habitação tem dois quartos, na fachada principal, cozinha com forno, que passa a ser
no interior da habitação e não num anexo, e nas traseiras o estábulo no qual o acesso
é feito através do celeiro, do lado esquerdo da habitação encontram-se os anexos,
pocilga, galinheiro e o coberto. Como o telhado é inclinado de uma só água serve de
aproveitamento para a criação de um sobrado, que serve de arrumação e de proteção
contra o frio. (Martins, Castro, Torres,1961, p.335)

Ilustração 43-Habitação na Moita, Serra de Monchique (Martins, Castro, Torres, 1961)

Ilustração 44-Habitação na Moita, Serra de Monchique (Martins, Castro, Torres, 1961)
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É aqui se encontram as tão famosas Caldas de Monchique, zona conhecida pelas suas
águas terapêuticas, foram até encontrados achados arqueológicos que demonstram
que este local foi ocupado por comunidades desde meados do V milénio a.c, desde o
Neolítico e mais tarde pelos Romanos que procederam à construção de um edifício
termal.
“Monchique é um capricho da Natureza, que aqui resolveu criar um microclima gerador
de um ambiente natural muito específico. A proximidade do Atlântico e o efeito da altitude
fazem aumentar as quantidades de precipitação para cerca do dobro em relação ao resto
do Algarve” (Silveira, Nogueira, 1995,p.120)

A cobertura mais utilizada é o telhado simples de uma só água, sendo também usual o
telhado de duas águas. A cobertura ao ser de uma água, faz com que alguns
compartimentos tenham um pé direito maior, dando também a possibilidade de uma
outra divisão, o sobrado que serve de zona de arrumos. (Fernandes, Janeiro, 2008,
p.46)

Ilustração 45- Habitação em Monchique (Fernandes, Janeiro, 2008, p.46)
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Nas Caldas as casas podem ter dois ou três pisos, aproveitando o máximo de espaço
proporcionado pelo vale, com os seus telhados inclinados
No Barrocal/Algarve Calcário, é bastante utilizado o calcário, apesar da também
utilização do xisto para pavimentos exteriores e degraus. Aqui prevalece a utilização da
açoteia e o telhado misto (tesoura), muitas vezes utilizadas em conjunto, onde parte da
cobertura é telhado de uma água e o restante em açoteia, zona de pouca precipitação,
uso da açoteia para a seca de frutos. (Fernandes, Janeiro, 2008, p.76)
“As casas são intensamente brancas, ora solitárias numa encosta, ora agrupadas a
cochilar num vale, as chaminés airosas como rendas ao vento. Estamos longe do
mediterrâneo, e, no entanto, a luz, temperatura e humidade são tão mediterrânicas”
(Silveira, Nogueira, 1995, p.27)

Ilustração 46-Habitação com telhado tesouro e açoteia, Portimão (Fernandes, Janeiro, 2008, p.76)
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O acesso à açoteia costuma ser por escada exterior, a zona dos quartos é coberta por
um teto de vigas de madeira e ladrilho, sendo mais tarde substituído pelo cimento. Nesta
zona também utilizam a platibanda e as chaminés
Também existem no Barrocal telhados múltiplos ou de tesoura, mais indicados para
zonas de neve e chuva abundante, Orlando Ribeiro refere “[...] deve na sua origem estar
relacionada com a Expansão Ultramarina Portuguesa[...]”, talvez inspiração dos
telhados orientais, especialmente Goa, mas este tipo de cobertura aumenta a circulação
de ar nas habitações, fazendo com que sejam mais frescas no Verão e mais quentes no
Inverno. (Fernandes, Janeiro, 2008, p.73)

Ilustração 47-Habitação na Cumeada, Loulé (Martins, Castro, Torres, 1961)
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É comum um pouco por toda a região do Algarve existirem quintas, com vários edifícios
anexados, o exemplo ilustrado nas imagens seguintes, é da Cumeada, Loulé, que
pertence ao Barrocal.

Ilustração 48-Habitação na Cumeada, Loulé (Martins,
Castro, Torres, 1961)

Ilustração 49-Habitação na Cumeada, Loulé (
Martins, Castro, Torres, 1961)

Aqui é visível diferentes instalações que ladeiam um pátio, abrigado do Norte pelo portão
da entrada, é este pátio que faz a ligação entre o corpo da habitação e o de serviço,
pocilga, estábulo e o forno. Tem características presentes noutro tipo de habitações
como a chaminé rendilhada, a organização interior da casa que parte do vestibular,
pouca importância da cozinha, a guarnição dos vãos com cantaria de calcário, uso do
cal. (Martins, Castro, Torres,1961, p.318)
O Litoral/Baixo Algarve, é a “faixa final antes do mar, com uma largura que às vezes
chega aos 15 km, e noutras quebradas não passa de centenas de metros. As terras são
de aluvião, férteis onde as areias não assentaram” (Silveira; Nogueira, 1995, p.27) é
talvez a zona mais importante da região e que tem maior densidade populacional,
estando maioritariamente ligados ao mar.
Nesta região a construção difere um pouco, consoante o nível social das famílias. Os
materiais utilizados são a terra, taipa e a pedra, o acabamento é o reboco caiado de
branco, cobertura de uma ou duas águas, podendo ou não ter chaminé, pavimento em
tijoleira ou terra batida.
A taipa é um material utilizado um pouco por todo o Algarve, devido à presença de
terrenos argilosos e a economia de meios necessária à sua execução. É um material
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que se for bem executado e rebocado é duradouro, graças à sua espessura as
habitações têm um bom isolamento térmico, no entanto é necessário precauções na sua
execução, um deles é evitar o contacto com a humidade do solo que pode levar ao
apodrecimento, a solução é construir uma fundação em pedra, que se eleva sobre o
terreno. (Ribeiro, 2010)
As primeiras construções nesta região, eram provenientes de pescadores, simples e
pobres, existiam principalmente na Ilha de Faro e em Monte Gordo, zonas que
antigamente viviam quase exclusivamente da pesca e não havia muitos recursos.
Também a sua organização espacial era simples, constituindo apenas em duas
divisões, a entrada, que servia de zona de refeição e de estar e o quarto, que era para
toda a família. (Martins, Castro, Torres,1961, p.328)

Ilustração 50-Habitação em Monte Gordo (Martins, Castro, Torres, 1961)

É nesta região mais a sul do País que surgem os Telhados de Tesouro, típicos de Faro
e Tavira, são mais recorrentes em edifícios públicos do que habitação, mas existindo
alguns casos em casas nobres. O telhado tesouro, são coberturas de 4 águas, com
bastante inclinação, revestidas internamente com caniço e no exterior com telha de
canudo, por norma cada divisão da casa é coberta por um telhado tesouro, havendo
telhados múltiplos. Este tipo de construção surgiu no século XV pelas mãos dos
navegadores algarvios que participaram nos Descobrimentos, que quiseram mostrar as
novidades que tinham vista na sua travessia. Tavira é a cidade conhecida por estes
telhados, por ser a principal cidade portuária da época, devido à sua posição estratégica.
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Ilustração 51- Telhados Tesouro, Tavira (Câmara Municipal de Tavira)

Diferente dos comuns telhados tesoura, devido à estrutura de madeira que se encontra
em cada divisão da casa, Segundo Isabel Maria Vieira Afonso, “O termo tesoura terá
tido origem nas asnas que o compõem, enquanto que o termo tesouro terá surgido por
uma mudança de género, como aconteceu com outros vocábulos. A escolha do termo
tesouro teve apenas em conta distingui-los dos telhados que na sua estrutura utiliza as
mais conhecidas asnas de tesoura” (Afonso, p.50, 2006)

Ilustração 52-Corte de telhado tesouro (Lamas, Duarte, 1985)

Inicialmente, pode parecer que este tipo de cobertura não se insere na região, devido a
ser uma zona com pouca pluviosidade e por isso não necessitar de coberturas
inclinadas, mas devido à sua particular inclinação, que pode ir até aos 45º, faz com que
as casas sejam mais frescas. “A função de arejamento, desempenhada na Índia pelas
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carepas nas portas e janelas, é aqui conseguida através da utilização da reixa 16,
igualmente utilizada nos tetos, tal como na Índia”. (Afonso p.52,2006)
“Serão um dos derradeiros vestígios da época das grandes navegações, em cujos
primórdios Tavira largamente participou. Os aventureiros que daqui partiram a apoiar a
empresa dos Descobrimentos e da expansão portuguesa descobriram paragens
distantes, desde as ilhas atlânticas, passando pelas praias e minas africanas até às
formidáveis novidades asiáticas. No regresso, estes emigrantes exibem avidamente as
novidades, a riqueza e a experiência de distintas realidades culturais. E assim, Tavira,
porto de partida e chegada de muitas viagens, adota uma forma de cobertura vinda da
Ásia das monções e que em nada o clima algarvio justifica.” (Câmara de Tavira)

Em Faro o exemplo mais conhecido é o Paço Episcopal, no Largo da Sé, do século XVI,
foi reconstruído e ampliado após o terramoto de 1755, passando a ocupar todo o
quarteirão.

Ilustração 53-Paço Episcopal de Faro (Câmara Municipal de Faro)

No século XVIII aconteceram dois terramotos, 1722 e 1755, que destruiu bastantes
exemplares deste tipo de coberturas, fazendo com que caíssem em desuso.
(Afonso,2006, p.53)
“A aceitação foi de tal ordem que se mantiveram por três séculos, resistindo às alterações
e evolução da linguagem arquitetónica, sendo utilizados em edifício quinhentistas,
noutros com linguagem chã e até edifícios de gosto barroco. Terão começado por existir
em edifícios mais nobres, mas a sua utilização generalizou-se e passaram a surgir
também em casas mais modestas.” (Afonso p.54,2006)

“Constituídas
por uma malha de ripas de madeira cruzadas, formando uma retícula densa mas
translúcida quanto à passagem da luz” (Fernandes, 2008, p.141)
16
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3. A INFLUÊNCIA DA ARQUITETURA POPULAR ALGARVIA
3.1. LINGUAGEM FORMAL
Os estilos artísticos foram na sua maioria tardios a chegar a Portugal, mas influenciaram
artística e arquitetonicamente todo o País, na região do Algarve os edifícios são mais
simples e sem o excesso de ornamentos, como é visível em muitos monumentos
noutras zonas do País, mas foram de extrema importância e que ainda hoje fazem parte
da história da região e dão charme às suas cidades.
Apesar de este não ser o tema da tese achámos que seria importante referir, de modo
a dar um melhor contexto, assim de forma sucinta iremos mostrar alguns edifícios de
outras épocas e os seus estilos arquitetónicos.
No início do Século, o algarve foi o reflexo do que se fazia no resto do país, tendência
para a construção de obras ecléticas, de vários estilos no mesmo edifício, como já se
falou no capítulo anterior, mostrando alguns exemplos, como refere José Manuel
Fernandes, “...expressão popular de “bolo de noiva”: um sem fim de acumulações
decorativas, um excesso de formas complicadas e pretensiosas, uma arquitetura
sobrecarregada e pesada” (Fernandes, Janeiro, 2005, pag.79)
Depois do advento da I República, começou a surgir em Portugal alguns motivos
inspirados pela Arte Nova, utilização de motivos vegetalistas e formas curvilíneas.
Com a inovação da arquitetura a nível de estilo e de materiais, foram surgindo novos
estilos de construção, como os chalets de Olhão ou Tavira, as casas modernistas de
Monte Gordo e Quarteira, os bairros de pescadores, iniciativa do Estado Novo, da
Fuseta e Santa Luzia, toda a primeira metade do século XX foi atravessada por um
fulgor arquitetónico, da qual iremos falar mais à frente
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Com a gradual estabilização político-social surgem assim novos estilos arquitetónicos
inspirados no que se fazia lá fora, o romantismo17, exotismo18, historicismo19 ,
revivalismo20 ou ecletismo21.
Estes estilos aplicaram-se mesmo a Edifícios Públicos, a Câmara Municipal de Faro,
estilo neoclássico, com frontão triangular, beirado e janelas de sacada, de 1883, do
arquiteto Jorge de Oliveira e o antigo Matadouro de Faro, atual biblioteca Municipal, de
estilo neo-árabe ou mourisco de 1899, vãos de arco em ferradura.

Ilustração 54-Câmara Municipal de Faro (Ilustração Nossa, 2020)

Ilustração 55- Biblioteca de Faro (Câmara Municipal de Faro)

17

Movimento artístico que reproduz técnicas e cânones estéticos de correntes artísticas anteriores
Imitação das moradias da europa central, os chalets, inspiração oriental
19
Imitação de um estilo do passado, gótico, árabe, manuelino
20
Reviver movimentos do passado
21
Combinação de influências provenientes de várias épocas e estilos
18
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O Edifício do Banco de Portugal em Faro, do arquiteto Adães Bermudes22, do início do
século XX, é um palacete de uma arquitetura revivalista neo-manuelina, pela utilização
das molduras em cantaria e as ameias chanfradas, já os arcos em ferradura e a
ornamentação em azulejo mostra a inspiração neo-árabe.
O Teatro Lethes construído em 1605, de estilo românico, inicialmente com a função de
Colégio de São Tiago Maior da Companhia de Jesus, só em 1845 é inaugurado como
Teatro, em 1951 a Cruz Vermelha fica com o espaço e onde se mantém ainda
atualmente.

Ilustração 56-Teatro Lethes, Faro (Ilustração Nossa, 2020)

Ilustração 57-Banco de Portugal, Faro (Ilustração
Nossa, 2020)

Em Vila Real de Santo António, o edifício do Hotel Guadiana, do estilo Arte Nova, do
arquiteto Ernesto Korrodi23 em 1921, edifício de gaveto que rompe com o estilo
pombalino da cidade, a fachada principal é tripartida, tem águas furtadas, algo bastante
utilizado nos edifícios desta cidade, é constituído por meias-colunas, pilastras, cornijas,

22

Arquiteto português que nasceu em 1864 e faleceu em 1948, natural do Porto, um dos mais notáveis
arquitetos da Arte Nova, recebendo a distinção Valmor. Fez o curso na Escola de Belas Artes do Porto e
formou-se também na École des Beaux-Art de Paris
23
Arquiteto de origem suíça onde nasceu em 1870 mudou-se para Portugal em 1894, onde viria a falecer
em 1944, pioneiro do movimento Arte Nova, recebeu o prémio Valmor duas vezes. Foi professor de desenho
na Escola de Desenho Industrial de Leiria.
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um edifício eclético que se consolida com os varandins, onde se encontram festões24,
espirais ovaladas e incipientes gregas, que evocam a Art Deco25.

Ilustração 58- Hotel Guadiana, Vila Real de Santo António (Ilustração Nossa, 2020)

O Palácio de Estoi ou Palácio do Carvalhal é talvez um dos edifícios algarvios mais
conhecidos, do século XVIII com autoria do arquiteto Domingos da Silva Meira, de estilo
barroco, romântico, neoclássico, é o único edifício no algarve com o estilo rococó e
jardins em estilo francês. O Palácio tem uma imponente fachada que é antecedida por
uma escadaria dupla, interiormente tem elementos decorativos com painéis de azulejos,
vitrais e gesso, decoração inspirada no estilo Luís XV. Em 1977 foi classificada como
Imóvel de Interesse Público, encontrou-se- em abandono por diversos anos, tendo então
a Câmara Municipal de Faro, optado por adquirir o Palacete de forma a estagnar a
degradação. Em 2009 com o projeto do arquiteto Gonçalo Byrne, o edifício foi
recuperado e deu lugar à Pousada do Palácio de Estoi.

Ilustração 59- Palácio de Estoi (VisitAlgarve)

24
25

Ornamento esculpido na forma de um arranjo de flores, folhagens ou frutas suspenso por fitas
Estilo artístico que está relacionado com a Revolução Industrial
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Mas estes estilos não foram apenas utilizado em edifícios públicos, também existem
exemplos de habitações familiares. A Casa da Família Folque, em Vila Real de

Santo António, projetado por Raul Lino26, de 1926.

Ilustração 60- Casa Família Folque, Vila Real de Santo António (Ilustração Nossa, 2020)

Em Faro, a Casa do Compromisso, é um exemplo de arquitetura Chã27, que era uma
associação para pessoas dedicadas às fainas do mar. Do princípio do século XVIII, com
dois pisos, beirado saliente e telhado tesoura, na fachada lateral tem dois arcos de volta
perfeita.
O Palácio Bivar, um exemplar de arquitetura civil Neo-Clássica do Algarve, edifício de
dois pisos, composição simétrica, é constituído por treze janelas no piso nobre, de
sacada com molduras rematadas por frontões triangulares, exuberante portal, janela de
sacada e uma torre-mirante, que foi feita posteriormente.

26

Arquiteto português, nasceu em Lisboa a 21 de Novembro de 1879, onde viria a falecer a 13 de Julho de
1975, estudou em Inglaterra e Alemanha. Autor do manuscrito “A Casa Portuguesa, de 1929, onde
sistematiza as caraterísticas da arquitetura portuguesa, que em muito influenciou a arquitetura em Portugal
27
Estilo arquitetónico de formas simples, ausência de elementos decorativos.
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Ilustração 61- Casa do Compromisso (Património Cultural)

Ilustração 62-Palácio Bívar (Património Cultural)

A Vivenda Marília, em Faro começou a sua construção em 1930, arquitetura revivalista,
com influência Islâmica, o seu empreiteiro tinha regressado recentemente de Marrocos.
Composta por dois pisos, os vãos são emoldurados em cataria com o topo semi-circular,
à exceção da janela central que tem um frontão neo-clássico, visível os semi-capiteis
jónicos e um imponente baldaquino com uma cúpula de inspiração árabe.

Ilustração 63-Vivenda Marília (Ilustração Nossa, 2020)

O café Aliança, é talvez um dos mais conhecidos exemplos da arquitetura revivalista em
Faro, na fachada é visível pilastras e socos de cantaria em calcário, três arcos de volta
perfeita, colunas clássicas, motivos decorativo em estuque e ferro forjado.
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Ilustração 64-Café Aliança (Ilustração Nossa,
2020)

Os restantes projetos são da autoria do arquiteto Manuel Joaquim Norte Júnior 28.O
Palacete Belmarço, de 1912, constituído por dois pisos, sendo um terceiro um torreão,
com mansarda, arquitetura Revivalista, com elementos de Arte Nova, a fachada lateral
esquerda possui janelas de moldura tripartida com guarda de ferro, decoradas com
florões nas pilastras no piso superior. No corpo central, encontram-se elementos
decorativos, semi-esfera, frontão curvo rematado por aduelas, folhas de acanto no fuste.
Entre os anos de 1997 e 2014 albergou o Tribunal do Trabalho de Faro.
O Palacete Guerreirinho, de 1936, edifício revivalista com influência neo-clássica,
fachada totalmente revestida com cantaria, balcão definido por três colunas,
balaustrada, entablamento com duplo frontão, janela de peitoril e de sacada, encimadas
por arquitrave. Atualmente pertence ao Ministério do Exército.

Arquiteto português, nasceu em Lisboa a 24 de Dezembro de 1878 e faleceu em Dezembro de 1962.
Formou-se na Escola de Belas Artes de Lisboa em 1900. Autor de icónicos edifícios em Lisboa, com estética
historicista e eclética
28
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O Palácio Fialho foi construído entre 1915 e 1925, arquitetura revivalista com influências
da arte clássica francesa, edifício de quatro pisos, fachada simétrica, colunas jónicas e
coríntias, terraços com balaustrada, mansarda originalmente forrada com placas de
ardósia em forma de escama de peixe, foi substituído por chapas metálicas. Em 1960
foi adquirido pela Diocese do Algarve, onde foi necessário haver adaptações para se
tornar no Colégio de Nossa Senhora do Alto, Gomes da Costa foi o arquiteto
encarregado.

Ilustração 65Nossa,2020)

Palácio

Belmarço

(Ilustração

Ilustração 66- Palácio Guerreirinho (Ilustração Nossa, 2020)

Ilustração 67- Palácio Fialho (Colégio de Nossa Senhora do Alto)
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3.2. MODERNISMO
A primeira metade só século XX foi alvo de muita instabilidade, tanto política, económica
e social, a nível mundial e nacional.
Em Portugal foi uma altura de acentuada propaganda política, com a Implantação da
República a 5 de Outubro de 1910, sendo o poder assumido provisoriamente por Teófilo
Braga. O assassinato do príncipe herdeiro austro-húngaro em 1914, serviu de pretexto
para pôr em prática as alianças politicas e blocos militares.
No início do século a região do algarve subsistia da pesca e da indústria. Em 1903
dispunha de 62 fábricas com 4151 trabalhadores em centros conserveiros, centros
corticeiros e de moagem, nessa altura 64% das fábricas algarvias eram de cortiça e de
conserva de peixe. (Marques, 1999)
Com a iminência de uma guerra, o preço dos cereais e do pão sofreu um aumento
drástico, o que permitiu que a indústria acumulasse capital. Em 1911 Faro era o quarto
distrito a nível nacional mais industrializado, seguindo Lisboa, Porto e Braga. Em 1917
o Algarve detinha 68% do número de fábricas e 54% do número de operários, em
relação ao total nacional. (Marques, 1999)
A Primeira Guerra Mundial gerou uma necessidade de produtos alimentares de
conserva, o que proporcionou um desenvolvimento económico, multiplicando-se as
fábricas e centros industriais. A indústria nacional, após a guerra, desenvolveu-se nas
conservas de peixe, produção têxtil, indústria química e nos cimentos. Mas, as
oportunidades de prosperidade não se desenrolaram como esperado, com a
participação de alguns países na guerra, como a Alemanha e França, inicialmente, seria
de espectar que surgissem oportunidades para a reconstrução desses países. Mas mais
tarde surgiu uma crise económica mundial que levou ao encerramento de fábricas.
(Marques, 1999)
Já com a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, a produção industrial sofreu uma
tendência de queda. Apesar de algumas fábricas terem aberto e intensificado as
exportações, com o fim da guerra, a crise voltou de uma forma mais intensa do que em
décadas anteriores, coincidindo com a mecanização.
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Na década de 1930, em Portugal, a par com outros países Europeus, surge uma
arquitetura inovadora, de cariz moderno, com volumetrias cúbicas, lisas e abstratas, por
vezes com coberturas planas, utilizando o betão armado, como um novo método
construtivo.
Apesar do surgimento deste novo movimento, continuou-se a utilizar no algarve os
elementos tradicionais, as formas passaram a ser simples, mas a utilização da cor
permaneceu, como dos elementos decorativos, principalmente nas fachadas das
habitações urbanas.
Nos anos de 1940 e 1950 surge a Arquitetura do Estado Novo, que espelha a ideologia
do regime político, e a sua sobrevivência ao fim da II Guerra Mundial. Foi nesta altura
que houve uma grande intervenção na estruturação urbana das cidades. (Marques,
1999, pag.93)
Este novo regime político, liderado por António de Oliveira Salazar, inicia uma politica
de “Obras Públicas”, levado a cabo pelo Engenheiro Duarte José Pacheco no qual se
criaram diversos programas e infraestruturas essenciais para o seu desenvolvimento. É
nesta altura que surge a primeira geração de arquitetos modernistas. (Costa, 2004,
p.118)
Em 1940, com a Exposição do Mundo Português “este modernismo efémero deixa de
responder às exigências do Estado Novo, que condenava o seu internacionalismo [[...]
um vocabulário do novo historicista e regionalista, apostando numa narrativa de raiz
clássica próxima dos modelos nazis e fascistas da época”] (Tostões, 2004, p.118).
Surgem assim manifestações de desagrado por parte de arquitetos portugueses, como
“Uma iniciativa Necessária”, 1947, de Francisco Keil do Amaral e o manifesto “O
problema da casa portuguesa. Falsa Arquitetura. Para uma arquitetura de hoje”, do
mesmo ano, de Fernando Távora, onde incentivavam a procura do verdadeiro
regionalismo português, e que houvesse uma conciliação entre a tradição e o moderno.
Há assim uma tentativa de abandono das restrições impostas pelo governo, deixando o
conservador e avançando para uma arquitetura mais moderna, que segundo José
Manuel Fernandes, “Tal arquitetura que recebia uma influência internacionalista, estava
assumidamente articulada com os ideias progressistas da indústria, com primazia da
dimensão social, e exprimia-se através de uma estética inovadora e experimentalista,
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com as suas caraterísticas formas abstratas, puristas, geométricas, e com os seus
materiais de eleição de cariz industrial- betão aparente, tijolo à vista, fibrocimento,
mosaicos cerâmicos de série e tijolo de vidro.”(Fernandes, 2006, Nº24, p.140)
Para diversos autores este período pós Estado novo foi dividido em três momentos, o
início experimental das formas modernistas em 1930, mas ainda meio conservador, com
traços nacionalistas. Entre 1950 e 1960, surge uma nova geração de arquitetos,
influenciados pelas tendências pós-guerra. A partir de 1980, foi um debate para se
compreender se a arquitetura praticada na década de 40, era o modernismo, ou ainda
uma arquitetura do Estado Novo, camuflada pelo novo movimento. (Agarez, 2009, p.8)
Um dos primeiros arquitetos modernistas no Algarve foi Jorge de Oliveira [[...]
identificado como o “primeiro arquiteto do Estado” em Faro] (Fernandes, 2006, p.143)
Jorge Alberto Ribeiro de Oliveira, natural de Tomar, nasceu em 1907 e faleceu em
Lisboa a 1989. Iniciou o curso na Escola de Belas Artes de Lisboa, mas devido a uma
visão mais “radicalmente moderna”, teve um desentendimento com um professor,
fazendo com que se mudasse para a Escola de Belas Artes do Porto. (Fernandes,
p.142,2006)
Descobriu o interesse pela arquitetura mais tarde, depois de ter concluído a sua primeira
licenciatura em Ciências Pedagógicas, só concluindo arquitetura em 1945, com 38 anos.
Ainda sem o diploma trabalhou entre 1936 e 1943 como chefe de ateliêr de Pardal
Monteiro29 onde, em conjunto, participaram em diversos projetos, de encomendas
públicas para o Estado Novo, a mando do ministro Duarte Pacheco, como a Sede do
Diário de Notícias, gares marítimas de Alcântara, Pavilhão dos Descobrimentos da
Exposição do Mundo Português e a Cidade Universitária. (Fernandes, p.143,2006)
Em 1943 surge o convite pelas mãos de Duarte Pacheco, de Jorge de Oliveira mudarse para o algarve, como Diretor dos Serviços de Arquitetura e Urbanização da Junta
Geral do Distrito do Algarve, aproveitando este cargo, produziu obras um pouco por todo

29

Arquiteto e professor universitário português, nasceu em 1897 e faleceu em 1957, formou-se na Escola
de Belas Artes de Lisboa em 1919. Trabalhou em diversas posições desde a Caixa Geral de Depósitos,
Conselho Superior de Obras Públicas, Conselho Superior de Belas Artes, Sociedade Nacional dos
Arquitetos. Recebeu o prémio Valmor
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o algarve, desde equipamentos urbanos, pequenas obras, públicos, privados.
(Fernandes. p.143,2006)
Da sua autoria de referir algumas obras, como o edifício na Rua do Alportel, Nº 20 e 22,
pertencente ao Montepio Geral, data de 1950, de estilo neobarroco. Edifício da Polícia
de Segurança Pública, na Rua da PSP, de 1957 e o Museu Regional do Algarve, na
Praça da Liberdade, Nº2 e 4, de 1958, de estilo neoclássico. (Fernandes, p.144,2006)

Ilustração 68-Montepio
Municipal de Faro)

Geral

(Câmara

Ilustração 69- Polícia de Segurança Pública (Câmara Municipal de Faro)

Jorge de Oliveira também participou no conjunto urbano, do Estado Novo, da rua
General Humberto Delgado, /Praceta Duarte Pacheco/Praceta Coronel Pires
Viegas/Largo do Infante, que decorreu nos anos 1945 a 1960, que ainda nos dias atuais
são exemplos icónicos (Fernandes, p.93,2006).
“É especialmente curiosa, neste conjunto, a Praceta Duarte Pacheco, onde se encontra
precisamente a intervenção de Jorge de Oliveira:- os dois edifícios de gaveto, cada um
com torreões ou coruchéus telhados, piramidais, que marcam os remates (de cerca de
1950), seguidos de uma série de casas de gosto tradicionalista” (Fernandesp.144, 2006,)
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Ilustração 70- Praceta Duarte Pacheco (Agarez, 2009)

Umas das suas obras foi a Casa do Poeta, em Faro, de 1944 que é um exemplo do que
foi referido anteriormente, apresenta uma mistura de estilos, combinando a arquitetura
tradicional, da “típica casa portuguesa” com a utilização do beiral e a arcaria redonda no
alpendre.
"O traçado urbanístico da zona de Santo António do Alto, levado a cabo pela Câmara
Municipal de Faro, nos anos quarenta, implicou a destruição de uma pequena moradia
do Dr. Cândido Guerreiro. Em sua substituição, na Rua General Humberto Delgado, esta
edilidade encarregou o arquiteto Jorge Oliveira, dos Serviços de Arquitectura e
Urbanismo da Junta de Província do Algarve, de projetar, em 1944, um edifício
representativo dos valores regionais, utilizando-se os materiais resultantes da demolição
da anterior moradia". F.I.C. Lameira: "Faro. Edificações Notáveis".

Ilustração 71-Casa do Poeta (Ilustração Nossa, 2020)
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O antigo Mercado Municipal de Faro, foi construído entre 1948 e 1953, localizava-se no
atual Largo Dr. Francisco Sá Carneiro, ficando a obra a dever-se ao arquiteto Jorge de
Oliveira, o qual adotou um estilo arquitetónico característico do Estado Novo, o chamado
“Português Suave”.
Foi demolido em 2011, sendo substituído por um edifício moderno, do arquiteto Miguel
Branco, que se inspirou no antigo mercado, usando um mirante e uma torre de relógio,
inaugurado em 2007.

Ilustração 73- Desenho do Mercado Municipal de Faro, (Fernandes, 2006, p.141)

A grande maioria das obras de Jorge de Oliveira encontram-se em Faro, definindo assim
a arquitetura pública na capital algarvia do século XX.
“Oliveira repeatedly claimed that he wanted his architecture to be modern, while being
clearly Portuguese. It should be modest, economical, sober, almost frugal, and avoid the
expensive and unnecessary decorations that, he felt, predominated in his time-but not
destitute of the local colour and grace, by which he sought in integrate his new works with
the extant local environment. (Agarez, 2009, p.229)

É no seguimento desta arquitetura que surgem jovens arquitetos inconformados com o
estilo oficial praticado, e procuram assim uma linguagem oposta à arquitetura praticada
pelo poder político da altura.
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“Ao mesmo tempo que a arquitetura do “gosto oficial” imperava, talentosos e
inconformados jovens arquitetos, naturais do algarve, e de uma nova geração, que em
fim dos anos 1940 concluíam os seus estudos, começavam a sua prática, dentro de uma
linguagem

completamente

oposta

quer

na

expressão

plástica

(moderna

e

tecnologicamente inovadora) quer na vontade política (socializante, internacionalista, de
esquerda)”. (Fernandes, 2005, p.99)

Os arquitetos que iremos falar, tiveram uma enorme importância no modernismo
algarvio: Manuel Laginha, Vicente de Castro e Gomes da Costa.
Segundo Agarez, há uma diferença entre o o modernismo e o moderno, “Modernism
was derived as a passing fashion while modern was commended as an expression of
civic progress, assimilating meanings well beyond architecture style”. Os arquitetos que
iremos agora falar, incluem-se claramente no denominado, moderno, apesar de
seguirem as tendências arquitetónicas que se desenvolviam noutros países, procuram
entender a arquitetura nacional, mas principalmente a regional, e adaptar este novo
movimento, com as tendências vernaculares e com o modo de habitar da população,
pensaram em pequena e grande escala, projetos de habitação unifamiliar, habitação
coletiva, reestruturação urbana, nunca se contentaram com o que já era feito e
procuraram uma evolução constante.
Conheceram-se quando estudavam na Escola de Belas Artes do Porto, não só
partilharam o interesse pela cidade do Porto, como demonstravam curiosidade pelos
desenvolvimentos da arquitetura internacional.
“Costa tinha por hábito adquirir revistas francesas e italianas e arquivar, na memória, os
projetos publicados- de Le Corbusier a Gropius passando por Bakena e Terragniinformação à qual depois todo o grupo recorria, para referência nos trabalhos
académicos. Nasceu naquele meio o fascínio, também ele coletivo, pelo trabalho dos
brasileiros Costa, Reidy e Niemeyer das décadas de quarenta e cinquenta, que marcou
fortemente as primeiras obras dos três arquitetos algarvios” (Agarez, 2016)

Agora iremos dar uma breve contextualização biográfica e abordar algumas obras dos
três arquitetos referidos anteriormente.
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Manuel Maria Cristóvão Laginha, natural de Loulé, onde nasceu a 9 de Abril de 1919,
faleceu a 20 de Dezembro de 1985 em Lisboa.
Em 1940 ingressou na Escola de Belas Artes do Porto, terminando o curso em 1947.
Foi arquiteto da Câmara Municipal de Lisboa entre 1948 e 1952, ano em que entrou
para a Direção Geral de Serviços de Urbanização, onde elaborou diversos Planos
Gerais de urbanização, como Campo Maior, Vila Verde de Ficalho (Loulé), Alvalade.
Ao longo da sua carreira profissional é presente o regionalismo crítico e os princípios do
modernismo. procurava relacionar elementos tradicionais com uma arquitetura
modernista, adaptando influências internacionais.
“Operou, ao longo do seu percurso de quatro décadas, na charneira entre dois tempos,
entre dois mundos. Por um lado, trabalhou entre o Portugal rural e o urbano, em
modernização e concentração demográfica. Por outro, foi participante destacado na
renovação da arquitetura portuguesa no pós-guerra, quando um novo entendimento da
tradição intersectou os ensinamentos do Movimento Moderno.
Num período fecundo de maturidade e transição, Laginha fundou a sua visão da
contemporaneidade nas constantes históricas da relação verdadeira entre o interior e o
exterior, a forma e o conteúdo, a arquitetura e o tempo.” (Câmara Municipal de Loulé)

Em 1946 desenvolveu um projeto de a Casa Aleixo, na Rua Maria Campina, Loulé. Uma
habitação que se encontra elevado do nível da cotada rua, “Com uma planta fluída que
privilegiava a sala de família, vista como elemento multifuncional, pretendia criar um
espaço de reunião familiar favorecido pelo grande envidraçado da fachada principal,
voltado a sudeste e protegido por estores”

Ilustração 74-Desenho da incidência solar,
Casa Aleixo, (Laginha, 1966)

Mariana Filipe Nunes

Ilustração 75- Casa Aleixo (Laginha,1966)

86

Um Estudo da Arquitectura Algarvia: Tradição, Modernidade e Actualidade

O programa consiste por zona de estar, cozinha, entre estes dois espaços foi criado
uma “espessa cortina”, que dividia os mesmos, sala de jantar, três quartos e uma
instalação sanitária. Existe ainda acesso a um terraço plano, espécie de açoteia.
Segundo a Revista Arquitectura, nº26, nesta obra o arquiteto mostrou “particular
respeito pelas condições climatéricas do Algarve”, devido à localização da sala de
refeições, que se encontra mais resguardada e por uma proteção solar no terraço.

Ilustração 76-Casa Guerreiro (Jornal Arquitetos, 1986)

Em 1948, na Conceição de Faro, Laginha constrói uma habitação, a Casa Brito da
Mana. Casa de habitação familiar de piso térreo, cobertura de uma água inclinada,
edifício simples e utilização de diversos elementos vernaculares, paredes brancas,
apenas com alguns pormenores em pedra, pátio, pérgula, algo bastante comum, como
averiguamos no capítulo 2.2, onde mencionámos as caraterísticas da arquitetura
vernacular nas diferentes zonas do algarve, mais incidente nas zonas rurais.
A distribuição programática é também muito simples, a entrada é feita na zona da
pérgula que dá acesso à sala, é esta divisão que distribui o restante programa,
instalação sanitária, cozinha, dois quartos e o escritório, que é um elemento que
sobressai da habitação e tem a cobertura ligeiramente mais baixa.
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Ilustração 77- Casa Brito da Mana (Agarez, 2006)

Ilustração 78-Casa Brito da Mana (Agarez, 2006)

Ilustração 79-Casa Brito da Mana (Costa, 2020)

Em 1949, realiza a Casa Guerreiro, Mem Moniz, Paderne, Albufeira, um edifício de dois
pisos, onde o piso térreo destinava-se ao armazenamento de frutos, e o superior, a
habitação unifamiliar. O arquiteto diferenciou-os, utilizando pedra no piso do rés-dochão e a típica fachada branca no restante, “emphasised by horizontal-band windows
and a low, single-pitch roof.” (Agarez, 2009, p.203)
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Esta nova edificação anexou-se a uma já existente, Laginha tentou criar uma relação do
novo volume com o já edificado, evocando elementos tradicionais, mas divergiu a
linguagem formal, com a utilização da dupla rampa, e o betão nos elementos de
sombreamento.
“The link between the tradicional wooden pergolas and the inverted-L louvres, following
uninterrupted from the wall plane dramatic plastic effect, was not self-evident, prompting
the architect to stress the relationship between his work and its context as representative
of a novel approach: The fluent use of common materials allowed for a throught
integrations with the surrounding environment (which marks a) significant victory of the
clean principles of rational architecture this magazine stands for, over certain formal
templates, already consecrated and therefore easier to impose in this difficult milieu…the
battle of modern architecture is hard, but is definitely not lost” (Laginha, 1950, arquitectura
35)

Laginha defendia a necessidade de desassociar o regionalismo da academia e da
imitação, que é essencial relacionar a arquitetura moderna com o o contexto e as suas
especificações. Que apesar das influências de outros arquitetos, cada País, cada
região, cada terreno, tem as suas caraterísticas únicas, e é necessário observar e
relacionar os elementos, para se conseguir fazer um bom projeto, que se integra na
mesma com o movimento moderno, mas que incluem o regionalismo e vernacular,
segundo Agarez (2009) “the modern character of the work should be inspired by its
contexts, but not encumbered by it.”

Ilustração 80-Casa Guerreiro (Agarez,2017)

A nível da planta, é visível a existência de elementos que contrariam a dominante
ortogonalidade da composição e o perfil curvilíneo. A rampa dá acesso à habitação, o
programa divide-se em zona de serviço com cozinha, zona privada com cinco quartos,
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instalações sanitárias e zona social, que inclui o vestíbulo, sala de estar e sala de jantar.
Existência de claraboias para iluminação zenital.
Atualmente esta habitação encontra-se completamente desfigurada, através de
alterações feitas ao longo dos tempos, a cobertura de uma água foi substituída por um
telhado de quatro águas, a rampa por escadas e a colocação de um alpendre, na
fachada de vidro com elementos verticais, foi inserida uma parede opaca com vãos de
peito e uma porta. (Agarez, 2017)

Ilustração 81- Corte da Casa Guerreiro ( Revista Arquitetura, Nº35)

Ilustração 82- Planta do Piso Térreo da Casa Guerreiro (Revista
Arquitetura, Nº35)
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Em 1959, Laginha constrói a Casa Laginha Ramos, duas habitações T3, na Rua David
Teixeira, Nº121 em Loulé.
“A “casa pátio” mantém os valores expressivos da linguagem dos novos materiais e
técnicas construtivas. Contém ainda, a libertação da articulação espacial inerente ao
neoplasticismo, isto é, forma a abolição de qualquer conceito ou tipo predeterminado e
dá importância essencial ao desenvolvimento saudável da arquitetura e da arte em geral.
Em vez de usar e imitar estilos anteriores como modelos, é totalmente inovadora,
contribuindo para uma nova leitura da arquitetura da cidade. Recupera os valores
tipológicos, ou seja, os valores que o espaço mantém ao longo da história.” (al-uya)

Ilustração 84- Casa Laginha (Pires, 2017)

Ilustração 85-Casa Laginha Ramos, Perpectiva (Pires,2017)

Planta em L, afastamento do edifício do nível da rua, havendo uma transição entre o
espaço público e o privado. O pátio recebe-nos e convida a entrar, um volume de dois
pisos, sendo que em cada um se encontra uma habitação unifamiliar, no piso térreo a
entrada dá para o hall que nos encaminha para a zona mais pública da casa, sala de
estar, sala de jantar e cozinha (volume mais perto da rua) no restante espaço situam-se
três quartos, o quarto de serviço e as instalações sanitárias (volume mais afastado da
rua). Para se aceder ao piso superior, é por umas escadas exteriores, interiormente o
programa é exatamente o mesmo.
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Laginha é um arquiteto do movimento moderno e é visível nos seus trabalhos essas
mesmas referências, mas neste projeto, um dos principais elementos do modernismo,
não foi aplicado, a cobertura acessível.

Ilustração 86-Casa Laginha Ramos, Planta Piso Têrreo (Pires,2017)

Ilustração 87-Casa Laginha Ramos ( Agarez, Pinto, 2005)
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Em parceria com o arquiteto Rogério Martins fizeram o projeto do Centro de Assistência
Social Polivalente de Loulé, Casa da Primeira Infância. É um exemplo de modernismo
na região Sul, havendo vários exemplares destes centros, o Centro de Assistência de
Olhão, também realizado por Laginha e Rogério Martins, mas também por outros
arquitetos que iremos mencionar, Gomes da Costa, fez os centros de Aljezur, Tavira e
Vila Real de Santo António e Vicente Castro, fez os centros de Portimão e Lagos.
Construído entre 1952 e 1958, foi de certa forma um programa experimental, procurava
num único centro concentrar vários serviços de apoio à população. O projeto
desenvolve-se num lote triangular e integra dois corpos paralelepipédicos paralelos, que
se interligam por uma rampa, cobertura plana. Neste projeto são visíveis pórticos
estruturais em betão, abobadilhas cerâmicas, grelhagem, brise-soleil. (Agarez, 2005l)

Ilustração 88- Centro de Assistência Social Polivalente (Agarez, 2005)

O programa dividia-se em dois corpos, sendo o maior deles a Norte, destinado para uma
creche de cinquenta crianças, dois dormitórios, gabinetes, refeitório, cozinha, zona de
pessoal, receção, área de amamentação, enfermaria, secretaria. No outro corpo, a Sul,
desenvolve-se um edifício de dois andares, no piso térreo ficava o serviço de assistência
Materno-Infantil e Inquérito Social, e no piso superior o Núcleo da Assistência Familiar.
(Agarez, 2005))
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Ilustração 89-Creche, Piso Têrreo (Agarez, 2005)

Ilustração 90-Núcleo de Assistência Materno-Infantil e Inquérito Social, Piso Têrreo (Agarez, 2005)

A entrada é marcada por uma rampa coberta por uma pala inclinada em betão, que se
apoia por pilares metálicos. No interior do edifício é possível ver os diferentes “níveis de
permeabilidade, num jogo de luz e sombra separava a zona de entrada do núcleo de
assistência materno-infantil, resguardada por uma sequência de lâminas de betão
verticais que assumiam uma torção em relação ao plano da fachada, de uma zona de
estar, solarenga e contemplativa marcada por um longo banco de pedra” (Borges,2020)
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Segundo os arquitetos, a linguagem do edifício deveu-se ao “estudo das condições
económicas e naturais da região”, com a utilização de materiais e técnicas tradicionais,
sem exageros decorativos, queriam uma expressão pura, do branco e das grelhagens
cerâmicas.
Ao longo dos anos o edifício sofreu diversas obras de remodelação que acabaram por
desvirtuar um pouco o exemplar modernista.
“[...]porque foi pioneira desta organização. A conceção foi nossa e elaborada aqui e
ainda não foi ultrapassada por edifícios novos ou velhos hoje existentes. A aceitação do
projeto teve agruras, pois parecia demasiado arrojado. Era tão contrastado, tão novo,
que as pessoas não queriam aceitar”. (Voz de Loulé, 1958)

Ilustração 91-Alçado Noroeste, Centro de Assistência Social Polivalente (Borges, 2020)

António Vicente de Castro, natural de Lisboa, nasceu a 17 de Outubro de 1920 e
faleceu a 26 de Novembro de 2002 em Lisboa.
Também começou o seu percurso académico em Lisboa, mas mudando logo para a
Escola de Belas Artes do Porto, finalizando o curso em 1955.
Em 1956 muda-se para o Algarve, onde tinha passado grande parte da sua infância e
juventude, mudou-se para Lagos com apenas dois meses, saindo para ingressar na
Universidade. Abre o seu atelier em Portimão, onde iniciou a sua intensa atividade
profissional, cerca de 120 projetos. (Fernandes, 2003)
Explorou os temas da habitação coletiva e unifamiliar, serviços, equipamentos e
urbanismo. Entre 1975 e 1976 trabalhou na Câmara de Portimão, onde participou em
projetos de planeamento e recuperação.
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Nos seus projetos é visível a integração dos mesmo na envolvente, nos espaços verdes,
bem expostas ao sol, edifícios de formas simples geométricas, comum no modernismo,
erguidos com a utilização do betão, aço e vidro.
Utiliza a policromia e a decoração, materiais de revestimento com cores e texturas,
criando contrastes cromáticos vibrantes, com recurso a cerâmica de vidro colorido,
aplicação da cor em grelhas de cimento. (Fernandes, Janeiro, 2005, p.104)
“[...] Esta tendência decorativa, embora relativamente corrente nas obras desta época
pelo país fora, poderá eventualmente filiar-se numa tradição anterior, já enraizada no
algarve, que identificamos igualmente nas garridas cimalhas e platibandas oitocentistas,
à qual Vicente de Castro deu uma dimensão renovada” (Fernandes, Janeiro, 2005,
p.105)

Os arquitetos modernistas não renegaram a arquitetura tradicional, não começaram um
movimento arquitetónico do zero. Utilizaram elementos tradicionais e aplicaram-nos nas
suas obras, não recriando mas reinterpretando, com uma vertente mais moderna: a
utilização das cores, como elemento decorativo, da cobertura plana, criando relação
com a açoteia. A arquitetura é algo que está sempre em constante evolução, à procura
de inovação, mas nunca perdendo a ligação com o passado.
Em 1959, surgiu a Casa Bragança, também em Portimão, edifício de volumetria
bastante simples, sem grandes excessos de forma, ou decoração, de piso único, o
elemento diferenciador é que em vez da usual cobertura plana de uma água, recorreu
a um telhado de duas águas invertido.
Interiormente a sua distribuição também é bastante simples, segundo Luísa de Castro,
o conceito deste projeto era uma espécie de pavilhão, como o Pavilhão de Barcelona30,
de 1929. As paredes seriam o que delimitavam a habitação, mas que interiormente os

30

“O Pavilhão de Barcelona foi projetado pelo arquiteto Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969), com a
finalidade de ser o Pavilhão Nacional da Alemanha para a Exposição Internacional de Barcelona, realizada
em Montjuïc em 1929. O pavilhão foi demolido no final da Feira, mas devido à importância que teve, a
Fundação Mies van der Rohe encomendou sua reconstrução, no mesmo local, durante a década de 1980.”
(mmebarquitetos)
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planos horizontais seriam apenas para estipular algumas zonas, mas nunca cerra-las
por completo.

Ilustração 92-Casa Bragança (Arquivo Pessoal de Vicente de
Castro)

Ilustração 93-Casa Bragança, Alçado Nascente (Arquivo Pessoal de
Vicente de Castro)

O acesso é feito pelo alçado nascente, a zona vestibular divide a habitação em duas
zonas, pública/serviços e privada. Na privada encontram-se três quartos e uma
instalação sanitária, estes encontram-se no alçado sul, que têm uma relação visual com
a área ajardinada.
Na zona pública está a sala de jantar, sala de estar, cozinha com zona de serviço, onde
se encontra o quarto e instalação sanitária da empregada, como era tão típico nessa
altura, tendo inclusivo um acesso ao exterior, havendo assim duas entradas
independentes entre si, a pública e a de serviço.
Como em todos os seus projetos, Vicente Castro pensou e desenhou todo o espaço
exterior, criando percursos e espaços verdes em duas áreas, a sul e a norte.
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Ilustração 94-Casa Bragança, Planta Piso Térreo (Arquivo Pessoal de Vicente de Castro)

Em 1961 faz uma habitação em Portimão na Quinta do Malheiro, a Casa Cordeiro, para
o cliente Jaime Dias Cordeiro, é uma habitação unifamiliar de três pisos, o programa
consistia em cave, no piso térreo ficavam as áreas sociais e de serviços, no piso superior
os quartos.
Destaca-se a cobertura em terraço com sistema de sombreamento, que é composto por
uma pérgula de betão quadriculada, apoiada em pilares de betão e pilares metálicos em
V.
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Ilustração 95-Casa Cordeiro (Arquivo Pessoal de Ilustração 96-Casa Cordeiro, Alçado Sul (Arquivo Pessoal de Vicente de
Vicente de Castro)
Castro)

O piso térreo encontra-se numa cota superior à da rua, assim para se aceder à habitação
é necessário subir uns degraus, que irão dar à zona social, com a sala de estar, sala de
jantar, escritório e a zona de serviço, com cozinha e também aqui se encontra um quarto
para a empregada, que também tem um acesso de serviço que dá à rua. No piso
superior estão quatro quartos, cada um com a sua varanda sendo um deles suite, com
duas varandas privativas, zona de closet e instalação sanitária.
Vicente de Castro tentou criar algum dinamismo na fachada, através de avanços e
recuos, que se relacionavam com os espaços interiores, utilização de varandas em
“caixa” popular no modernismo internacional, “[...] salientes na fachada, com
acentuação do efeito claro-escuro desta dos contrastes de luz-sombra e da marcação
do cheio-vazio” (Fernandes, 2005)
“Esta teoria dos avarandados, que poderemos talvez filiar na arquitetura latinoamericana e brasileira do pós-guerra, na sua procura de formas de controlo climático e
térmico na habitação coletiva, dentro da influência ´corbusiana´, contém normalmente
três tipos de elementos: a varanda propriamente dita, saliente da fachada cerca de 1
metro protegida com pano de peito em alvenaria; as grelhas de blocos industriais
modulados, ocultando ou sombreando parte do espaço avarandado; e as `vigas soltas´,
de desenho horizontal, em betão, funcionando como ´quebra-sol´ou ´brise-soleil´na parte
superior do vão, e também como linha de modulação da geometria de cada ´caixa´ de
varanda; Vicente de Castro utiliza as caraterísticas ´formas livre´, próprias do design
desta época, por exemplo as superfícies curvas irregulares, desenhando vazios em tetos
falsos de átrios de edifícios, ou marcando em incisão as fachadas dos edifícios, com
recurso à cor.” (Fernandes, 2005, p.106)
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Ilustração 97-Casa Cordeiro, Planta ( Arquivo Pessoal de Vicente de Castro)

Em 1961 constrói a casa Jaime Dias em Portimão, onde segue as mesmas diretrizes da
anteriormente falada, utilização de grelhagens, avarandados, elementos laminares
verticais e uma caraterística que, segundo a sua filha Luísa de castro, com que
conseguimos falar, é comum nalgumas das suas obras, no piso mais rebaixado a
utilização de cor ou material diferenciador, permitindo que haja um contraste com os
diversos elementos da habitação, os avanços e recuos seriam mais evidenciados.
O edifício é constituído por três pisos, sendo que o rés do chão se dedica às áreas
públicas, sala de estar, cozinha, instalação sanitária, zona de serviço, zona de bar. É
visível na planta a importância que Vicente Castro dá aos espaços exteriores, criando
desníveis, várias áreas de descanso, e havendo sempre uma relação com os espaços
interiores da casa, nem que seja apenas visual.
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Ilustração 98-Casa Jaime Dias (Arquivo Pessoal
de Vicente de Castro)

Ilustração 99-Casa Jaime Dias, Perspetiva (Arquivo Pessoal de Vicente de Castro)

A entrada principal é na fachada nascente, sendo necessário contornar o edifício para
entrar passando pelo jardim e por um grande terraço, que tem relação com a sala de
estar, nesse espaço está ainda incorporado um bar, com uma instalação sanitária e sala
de jantar, como já é habitual existe uma zona de serviço, com cozinha lavandaria, quarto
e acesso privativo. No piso superior encontram-se quatro quartos com uma instalação
sanitária, dois deles têm a própria varanda.
Como é visível na imagem, neste projeto Vicente Castro voltou a usar os tão típicos
“avarandados”, havendo um jogo de avanços e recuos, a utilização de pérgulas e
elementos laminares verticais que permite um jogo de luz e sombra. Nos materiais optou
por tijoleira para criar contraste entre pisos.
Segundo Luísa Castro, o arquiteto pensava em todos os elementos que de relacionavam
com o projeto, não deixava nada ao acaso, pensava e desenhava a zona exterior, área
ajardinada, espelhos de água, percursos, elementos decorativos, materiais, mas
também pensava no interior, desde escadas, com a sua guarda, desenhos com
azulejos, elementos nas varandas, bancos, mesas, bares, desenhava peças únicas para
cada projeto.
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Ilustração 100-Casa Jaime Dias, Planta Piso (Arquivo Pessoal de Vicente de Castro)

Ilustração 101-Pormenores Construtivos (Arquivo Pessoal de Vicente de Castro)
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A maioria das suas obras encontra-se completamente descaracterizadas, por alterações
que os donos foram fazendo ao longo dos anos, procurando dar respostas às suas
necessidades, mas alterando por completo os elementos do movimento moderno, ou
foram eventualmente destruídas.
“O seu legado arquitetónico carateriza-se por edificações integradas num urbanismo que
privilegiava as construções isoladas, bem expostas ao sol e integradas em espaços
verdes, com circulação rodoviária separada do trânsito pedonal; edifícios em firmas
simples geométricas, com elementos modulados, erguidos com recurso a betão, ao aço
e ao vidro. Nos projetos, Vicente de Castro demonstra uma clara e nítida tendência
decorativa e de policromia, pela utilização de materiais de revestimento com cores e
texturas, criando contrastes cromáticas intensos e vibrantes com recurso à cerâmica de
vidro colorido, à aplicação de cores em grelhas de cimentos, ou à simples utilização de
rebocos pintados” (Lima, 2014)

Talvez um dos arquitetos mais conhecidos pela sua obra no Algarve, Manuel Gomes
da Costa, um dos mais impulsionadores da arquitetura em Faro, “o primeiro autor
moderno” (Fernandes, 2006, p.145) onde começou o seu percurso em 1950, numa
linguagem oposto à que era promovida pelo Estado Novo.
“O renascimento modernista de uma cidade como Faro no pós guerra, resultando num
tecido edificado que se pode considerar hoje um exemplo admirável, de modernismo
regional, foi possível graças a uma conjugação particular de circunstâncias politicas,
económicas e sociais- mas quem desenhou face deste renascimento foi, em muito
significativa medida, o arquiteto Manuel Gomes da Costa” (Agarez, 2016)

O seu trabalho foi acompanhando as necessidades das populações e o crescimento das
cidades, passou pelo regionalismo conservador, na qual era composto por casas
unifamiliares térreas, e começou-se a introduzir os edifícios de blocos de apartamentos.
Manuel Gomes da Costa, natural de Vila Real de Santo António, nasceu a 1 de Janeiro
de 1921 e faleceu a 17 de Junho de 2016 em Faro.
Em 1941 entrou no curso de Arquitetura na Escola de Belas Artes de Lisboa, mas
desistiu ainda no primeiro ano, ingressou depois na Escola de Belas Artes do Porto,
onde foi aluno de Carlos Ramos, terminando o curso em 1949.
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É visível nas obras de Gomes da Costa a sua influência pela arquitetura internacional,
mais a praticada na América Latina, principalmente Brasil e Venezuela, devido ao fluxo
migratório da década de quarenta com a crise económica, nas décadas seguintes deuse o retorno, os quais trouxeram as suas influências e referências modernas,
adaptando-as à arquitetura algarvia.
Com a utilização de “formas geométricas simples, no uso sistemático de pilotis, de
grandes vãos envidraçados contínuos e na separação entre a fachada e a própria
estrutura (o que dava uma grande liberdade relativamente à organização interna dos
edifícios e da própria fachada). Havia a preocupação de integrar a arquitetura com a
paisagem envolvente e com as demais artes plásticas, através da introdução de painéis
de azulejo, murais e escultura.
Em todos os seus projetos, tanto de moradias unifamiliares ou conjuntos de habitação
coletiva, é visível um elemento da arquitetura moderna brasileira, e que se repete no
Algarve em inúmeros projetos de outros arquitetos, sendo uma das caraterísticas do
modernismo algarvio, os inovadores sistemas de proteção solar, que protegem da
incidência solar, que a luz e o calor provocam nas superfícies envidraçadas.
Utiliza o brise-soleil e as palas de sombreamento para controlar o calor nos espaços
interiores, controlar a intensidade da luz solar, mas mantendo a circulação do ar, o que
permite a um melhor controlo do consumo energético. Utiliza este sistema tanto em
lâminas verticais, horizontais ou mistas, estas localizam-se na zona da casa onde seja
necessária maior proteção dos raios solares ou de mais privacidade, sendo estes [...]
materializadas nos elementos prefabricados em betão dos brise-soleil e grelhagens, nas
reixas em madeira e plástico, no uso criativo do alumínio perfilado em elementos de
composição horizontais e verticais [...] (Silva, A., 2009)
O processo de Gomes da Costa na utilização do brise-solei, distingue-se em três fases:
“[...] uma primeira fase (anos 50-60) onde o betão armado pretendia a leveza,
onde elementos pré-fabricados de cimento e, por vezes, grelhas de madeira
filtravam a luz solar; uma segunda fase (anos 70-80) onde o betão armado e a
madeira são substituídos por elementos mais ligeiros, como persianas de
alumínio ou pvc, colocadas em zonas estratégicas. E uma última (anos 90-2000)
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onde o betão volta a ser protagonista-longe da leveza dos anos 50- e é associado
a elementos metálicos ligeiros, normalmente o alumínio e o pvc.” (Freitas, 2009)
Na praceta Coronel Pires Viegas, da autoria do já referido Jorge de Oliveira, encontrase uma das moradias mais conhecidas de Gomes da Costa, a moradia de Alfredo Gago
Rosa, de 1955, na Rua General Humberto Delgado, nº17.
O cliente, emigrante da Venezuela, procurava algo diferente, parecido com o que tinha
visto na América Latina, “[...] he did nor camouflage the two apartments to make them
appear as one large single-family house; instead, he created a low-rise apartment block
such as had not yet been produced in Faro[...]” (Agarez, p.283)
Segundo Agarez, é um “Conjunto volumétrico complexo, particularmente acutilante no
que se refere ao uso de elementos típicos do léxico moderno [...] em que se destacam
as grelhagens de sombreamento, a grande pérgula existente na cobertura plana
acessível e as grandes varandas que se prolongam para além do volume construído,
assim como os pilotis bem visíveis que sustentam o grande volume e o escudo de
vegetação que o separa da rua”. (Agarez, p.283)

Ilustração 102-Moradia Gago Rosa (Arquivo Pessoal de Manuel Gomes da Costa)
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É percetível a visão do arquiteto, de querer romper com o tradicional e explorar o
movimento, os diferentes planos, texturas, níveis de transparências, materiais, cores.
“Utilizando o potencial dos novos materiais, entre eles o betão armado que permite
«afrontar as leis da gravidade», desconstruiu a uniforme fachada tradicional (tal como o
cubismo desconstruiu a figura), transfigurando-a numa frente caleidoscópica de
varandas, grelhas, escadas, colunas, palas, floreiras e painéis de azulejos, amplo
vocabulário a interagir com a exuberante luz algarvia num jogo de labirintos,
reentrâncias, sombras e reflexos.” (Barlavento, 2016)

Que segundo José Manuel Fernandes, tem uma “poderosa expressão plástica, por via
de avarandados, pérgulas e grelhas, na linha da arquitetura “brasileira”, ao modo de
Niemeyer, da época” (Fernandes, p.102)

Ilustração 103-Moradia Gago Rosa, Piso Térreo (Arquivo Pessoal de Manuel Gomes da Costa)

Habitação multifamiliar que se distribui em dois pisos acima da cota de soleira e um
semienterrado, o acesso ao seu interior é feito por uma escada no alçado sul, o lado
esquerdo corresponde ao piso térreo e o direito dá acesso ao piso superior, sendo que
cada um dos pisos corresponde a um apartamento.
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A organização espacial é exatamente a mesma em ambos, sendo de tipologia T4, neste
projeto Gomes da Costa fez questão de estipular e separar a zona pública da privada,
os quartos encontram-se no lado nascente com uma instalação sanitária e um guardafatos, um dos quartos têm um terraço privativo. O restante programa é composto por
vestíbulo, que distribui o programa, escritório, sala de estar, sala de jantar, instalação
sanitária e zona de serviços, onde se encontra a cozinha e a lavandaria, tem um acesso
privativo que vêm diretamente da rua.
A relação com o espaço exterior é uma constante, todas as divisões têm acesso física
ou visualmente ao jardim.

Ilustração 104-Alçado Sul da Moradia Gago Rosa (Arquivo Pessoal de Manuel Gomes da Costa)

Ilustração 105- Alçado Norte da Moradia Gago Rosa (Arquivo Pessoal de Manuel Gomes da Costa)
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Em 1957, surge a oportunidade da realização de um projeto na Avenida da 5 de Outubro,
encomendado por António Pinheiro Brandão, também ele emigrado da Venezuela. Este
projeto desenvolveu-se em parte em redor da rotunda Infante D. Henrique, que
influência a forma do projeto. Este foi o seu primeiro projeto de habitação coletiva
(Agarez, p.284)
“Front and back elevations were covered in a net of vertical and horizontal concrete bars,
aligned with the structural slabs, partitions and lintels. The resulting chequerboard pattern
was filled with sunbreaks, railings and ceramic holloowed-block panels whose density
increased according to their orientation” (Agarez, 2016,p. 284)

É visível a existência de dois tipos de fachadas, uma com vãos convencionais e outra
com perfurações que apresentam um brise-solei31, dando dinamismo à fachada, mas
desempenhando a sua função, “[...] relações cadentes de luz e sombra. De
contemplação e recolhimento, na procura de uma relação menos agressiva”
“Com uma implantação em gaveto sobranceiro à rotunda Infante D. Henrique que ajuda
a definir, o edificio assume a sua vocação urbana de construir um remate para a nova
malha urbana de Faro, a qual era agora estendida para Norte. Dessa responsabilidade
plenamente assumida, de construir cidade a partir da diferenciação entre o habitar e o
circular, sobressai a influência que Le Corbusier teve sobre a construção do percurso
inicial de Gomes da Costa, nomeadamente através do conhecimento do que este ultimo
desenvolvia nas suas Unités de Habitation.Gomes da Costa apresenta-nos, ainda nos
desenhos, um edifício de três pisos, suportado sobre pilares em forma de V, tal como Le
Corbusier propõe nas suas Unité de Nantes-Rezé e Unité de Berlin, libertando o piso
térreo para o uso coletivo e automóvel.” (Losa, 2009)

31

utilizado para impedir a incidência direta de radiação solar, foi um dos principais elementos da arquitetura
moderna.
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Ilustração 106- Edifício na Avenida 5 de Outubro
(Ilustração Nossa, 2020)

Ilustração 107- Edifício na Avenida 5 de Outubro
(Ilustração Nossa, 2020)

É um edifício de quatro pisos, sendo que um deles é de comércio e se encontra numa
cota ligeiramente inferior à cota da rua e ainda sendo camuflada pelos arbustos
existentes. As varandas acompanham as fachadas, sendo que uma delas seja mais
“clean” e com poucos elementos laminares (a fachada curva), enquanto as outras duas
(Avenida 5 de Outubro e Avenida Doutor Júlio F. De Almeida Carrapato) mostram
elementos decorativos na fachada mais elaborados, que filtram a luz e que de certa
forma dão privacidade e expressão ao edifício.
Os restantes três pisos são idênticos, compostos por quatros apartamentos por piso, os
acessos são algo que Gomes da Costa quis diferenciar neste projeto, de como
“desdobra as comunicações verticais, duplicando o número das caixas de escadas.Ao
tomar esta opção, Gomes da Costa vai clarificar as diferentes vocações de cada uma
das fachadas. Assim, a dois elementos verticais de distribuição inclusos no interior do
bloco, que nascem do piso térreo no hall comum de entrada, que com solenidade
construtiva e formal expõem a entrada principal de cada uma das células habitacionais,
o arquiteto contrapõe duas escadas exteriores, que vão descendo desde o terraço-
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cobertura comum, unem os balcões da fachada tardoz, e desaguam no logradouro.”
(Losa, 2009)
As escadas interiores, cada uma delas dá acesso a dois apartamentos de tipologia T3,
o vestíbulo recebe-nos e indica o corredor que atravessa a habitação e ajuda na sua
distribuição, a sala de estar é a primeira que se avista, seguida pela cozinha, que tem
uma zona de arrumação e instalação sanitária, o apartamento é rematado pelos três
quartos e uma instalação sanitária.

Ilustração 108- Alçado do Logradouro do Edifício da Avenida 5 de Outubro (Arquivo Pessoal de Manuel Gomes da Costa)
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Ilustração 109- Planta Tipo dos Pisos, do Edifício da Avenida 5 de Outubro (Arquivo Pessoal de Manuel Gomes da Costa)

Em 1969, decorridos mais de 10 anos após a conclusão do edifício do lado oposto da
rotunda, realiza um outro edifício, as implantações são quase idênticas, mas segundo
Filipe Cunha este último é um dos exemplos mais afirmativos da arquitetura
internacional, “[...] apresentando maior homogeneidade no tratamento da fachada
principal, que lhe confere um caráter mais imponente e afirmativo” (Cunha, 2009)
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“The seven-storey, curved volume[...]was to appear “suspended”, in the architect´s
words, over a glazed ground floor for retail and a carefully planted garden with exotic
species and tradicional portuguese black and white stone pathways” (Agarez, 2016,
p.318)

É visível a noção de “ritmo, dinâmica e leveza do objeto”, através da utilização das
varandas, com perfis metálicos, apesar dos seus sete andares, o edifício demonstra
movimento, através também da sua forma que, abraça a rotunda, como no projeto
referido anteriormente.

Ilustração 110-Edifício de 1957 do lado esquerdo e edifício de 1969 do lado direito (Ilustração Nossa, 2020)

Ilustração 111- Edifício na Avenida 5
de Outubro, 1969 (Ilustração Nossa,
2020)
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Ilustração 113-Alçado do Edifício na Avenida 5 de Outubro (Arquivo Pessoal de Manuel Gomes da Costa)

Neste caso, o edifício foi dividido em 2, fazendo dois prédios cada um com a sua entrada
independente. Como no projeto falado anteriormente, cada escada dá acesso a duas
habitações, o prédio número um, é composto por duas lojas, um T3 e um T2, que se
repete em todos os pisos, o prédio número dois é por duas lojas, dois T3 que também
se repete.
O piso térreo tem quatro lojas, cada uma com a sua instalação sanitária e zona de
cozinha. Na parte habitacional a organização interior em muito é semelhante com o
projeto realizado em 1957, sala de estar, três quartos, instalação sanitária completa e
duas de serviço, estando uma delas na varanda, cozinha, despensa e zona de arrumos,
o programa é exatamente igual na habitação T2.
Ambos dão a ilusão de suspenso, com o piso térreo ligeiramente recuado e envidraçado,
com um programa de serviços, e o programa habitacional distribuísse nos restantes
pisos, têm cobertura plana acessível e os edifícios são envolvidos no jardim, que
apresenta diversas plantas e delimita um percurso, Gomes da Costa dá bastante
importância aos espaços verdes, incluindo-os sempres nos seus projetos, criando zonas
ajardinadas.
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“Uma outra constante da obra de MGC corresponde à utilização de grande diversidade
de superfícies, texturas e padrões, que também aqui se faz sentir, embora seja mais
percetível numa observação mais próxima e tenda a escapar ao utilizador do espaço
público confinante, o que demonstra um claro domínio das escalas de utilização do
edifício: por um lado um edifício que afirma a sua imponência à escala urbana,
dominando como referência visual e formal as vias e o espaço público confinante; por
outro lado, a escala do habitat, do abrigo primordial.
Passados tantos anos, e apesar de terem sido aplicados alguns toldos e executadas
algumas marquises, tanto na fachada principal como na posterior, o edifico suportou
essas intervenções e apresenta-se ainda hoje como uma referência na cidade. “ Filipe
Cunha, 2009

Ilustração 114-Planta do Edifício na Avenida 5 de Outubro ( Arquivo Pessoal de Manuel Gomes da Costa)
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Ilustração 115-Planta do Piso Térreo do Edifício na Avenida 5 de Outubro (Arquivo Pessoal de Manuel Gomes da Costa)

Em 1966 faz o projeto da sua própria casa, que seria também o seu atelier, na rua Reitor
Teixeira Guedes, números 42-44, “[...] uma obra muito serena, de contido desenho, a
evocar algo do jardim da casa japonesa e o minimalismo de Mies Van Der Rohe (na
aplicação de perfis metálicos de modo simples e eficaz)” (Fernandes, 2005, p.102)

Ilustração 116-Atelier/Casa de Gomes da Costa (Vargas, 2009)
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O arquiteto dividiu a habitação em dois programas, uma habitação unifamiliar e um
atelier, correspondendo cada um a um volume, de dois pisos.
Gomes da Costa aplicou neste projeto a lógica da zona privada e pública, sendo a zona
privada composta pelos dois quartos e a instalação sanitária, e a pública pela cozinha,
sala de estar e sala de jantar, tudo isto se desenvolve no piso térreo. Já no piso superior
se encontram mais dois quartos e uma instalação sanitária. Cobertura acessível, como
é comum em todos os seus projetos.
“Neste projeto é visível a inspiração do jardim da casa japonesa, como mencionado
anteriormente, existem diversos pátios, estando quase todas as divisões da casa viradas
para o mesmo, como se houvesse uma continuidade do interior/exterior, onde cada
divisão tem o seu próprio jardim. “As casas de Gomes da Costa são casas do sul, do
mediterrâneo, escudadas para filtrar o excesso de claridade do meio do dia e desveladas
para recolher a aprazibilidade do poente. As açoteias mantêm-se, sob palas de arrojadas
linhas oblíquas, e as amplas varandas em torno da casa, juntamente com a dominância
das linhas rectas, sugerem, ainda, a casa japonesa e um feng shui que as integram na
imanência dos elementos naturais.” (Barlavento, 2016)

Ilustração 117-Planta do Atelier/Casa de Gomes da Costa ( Arquivo Pessoal de Manuel Gomes da Costa)
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Ilustração 118-Alçado Principal do Atelier/Casa de Gomes da Costa (Arquivo Pessoal de Manuel Gomes da Costa)

“Numa parcela de planta trapezoidal e área exígua, o arquiteto prescinde do
convencional recuo em relação ao plano marginal (utilizado como mecanismo de
aumento da importância do objeto) e mesmo da delimitação nítida entre a via pública e
o terreno privado, e ergue uma volumetria composta pela intersecção e sobreposição de
planos verticais e horizontais, de diferentes naturezas: planos de cobertura opacos (com
ou sem madeira) ou perfurados (por aberturas francas ou reixas de ensombramento);
planos de fachada definidos por panos de vidro, de alvenaria revestida a azulejo ou
caiada, ou definidos por prumos metálicos estruturais. A diluição das fronteiras dos
âmbitos - público e privado completa-se com a fluidez que caracteriza os espaços de
transição interior - exterior, patente, por exemplo, no alpendre encaixado entre o corpo
de residência e o plano marginal, de contorno complexo e parcialmente formado por
"planos verdes" que ilustram um emprego novo da vegetação. Neste particular, como em
outros, está presente a inspiração certeira na melhor arquitetura brasileira.” (Agarez,
2018)

É talvez das mais obras mais simples de Gomes da Costa, e provavelmente aquela que
mais vai ao encontro do modernismo que se aplicou lá fora, como Le Corbusier e Mies
Van der Rohe, com a Villa Savoye, Casa Farnsworth, Casa Tugendhat. edifício
geométrico, com formas simples, utilização da cor branca, grandes vãos envidraçados,
terraço plano e acessível, aplicação de elementos de sombreamento, permitindo um
jogo de luz sombra, vidrais coloridos e azulejos (Gomes da Costa dava particular
atenção ao desenho dos mesmo, desenhando-os ele próprio e escolhendo os materiais,
quase todas as suas obras tem)
Atualmente esta habitação já se encontra completamente descaracterizada, tendo sido
retirado os elementos mais característicos da mesma.
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Ilustração 119-Atelier/Casa de Gomes da Costa (Vargas, 2009)

Ilustração 120-Atelier/Casa de Gomes da Costa (Ilustração Nossa, 2020)
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3.3. PÓS-MODERNISMO ATÉ À VIRAGEM DO SÉCULO
Para além destes exemplos que acabámos de mencionar, referentes a três arquitetos e
as suas obras no Algarve, muito se construiu nas décadas seguintes, ainda no
seguimento do Movimento Moderno.
O algarve deixou de estar isolado, pela sua localização geográfica, a estrada de ligação
ao resto do país só foi construída em 1932, a EN2, o que permitiu um maior fluxo
turístico, o que levou inúmeras construções, muitas delas rápidas e sem qualidade, e
sem qualquer respeito pela região em que se insere, não tendo em conta a arquitetura
regional.
A partir dos anos 60 houve uma grande intensidade na construção por toda a região do
Algarve, relacionado com o crescimento do Turismo, “nos anos do pós-guerra, do
advento dos transportes rápidos por via aérea e da nova rede de autoestradas, e das
acessibilidades de uma enriquecida classe média a esses meios, que encontraram no
turismo um modo novo de afirmar uma diferente dimensão da relação entre povos, os
seus territórios e comunidades” (Fernandes, 2008)
Mas só na década de 50, começou o turismo balnear, principalmente relacionado com
as termas, surge assim entre 1960-63, os três primeiros grandes hotéis da era moderna,
o Hotel Vasco da Gama, em Monte Gordo, Hotel Garbe em Armação de Pêra e o Hotel
Baleeira em Sagres. Em 1965 é inaugurado o Aeroporto de Faro, o que originou um
crescimento e interesse na região, surgindo novos hotéis espalhados pela costa.
“Aos poucos, as pequenas localidades do Algarve foram evoluindo de aldeias piscatórias
para grandes centros turísticos. Nos anos 1960, em Armação de Pêra, Albufeira, Monte
Gordo, ainda era vulgar ver os pescadores a conviverem com os turistas nas praias”
(Simões,2019)

Foi nesta altura que surgiram os Hotéis e os Aldeamentos Turísticos, que preencheram
toda a costa, implantados próximos dos centros históricos, alterando por completo a
escala dos mesmos e a sua linguagem arquitetónica.
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“Nota-se aqui a complexa situação do processo teórico arquitetónico nestas décadas
modernas, quando ele enceta uma reflexão sobre e com base na arquitetura tradicional:
se por um lado, o pensamento moderno mais lúcido e coerente tem de recusar qualquer
forma de mimetismo ou de cópia formal, a partir das formas tradicionais (associando a
arquitetura “regional” ou “tradicional” a um sentido pejorativo, culturalmente conservador
e politicamente reacionário), por outro lado, esse mesmo pensamento tem a consciência
do valor perene e profundo, sedimentado e enraizado, na História e na Cultura, dos
aspetos, formas e espaços fruto dessa mesma tradição.
Esta contradição de base só resolveu, circunstancialmente, pela mediação do “espaços”
no processo criativo (como entidade abstrata e de algum modo “neutra”), que permitiu
sobrelevar os fatores geoclimáticos, sociais, de uso, e de presença do utilizador, acima
dos meros aspetos de forma ou de efeito “cénico”” (Fernandes,2005, p.109)

Não iremos aprofundar muito esta temática da Arquitetura do Turismo, pois a mesma
não é o tema central desta dissertação, mas achámos relevante referir, de modo a dar
um contexto das décadas pós-modernismo até casos de estudo por nós escolhidos,
assim sendo, iremos apenas enunciar alguns exemplos relacionados com esta tipologia,
e também habitações deste tempo.
Exemplos desta arquitetura, é o Hotel Eva em Faro, encomendado pela empresa de
camionagem Eva, desenhado pelo arquiteto Alberto Cruz em 1962, “constituindo uma
arquitetura de rutura, inovadora, moderna, do centro da cidade. Fronteiro à antiga
alfandega e de imagem refletida sobre as docas e a marina da cidade” (Fernandes,
2005). Neste projeto foi utilizado um elemento recorrente do modernismo, a grelhagem.

Ilustração 121-Hotel Eva, Faro (Farense Atento)
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O Hotel Sol e Mar, construído em 1967, em Albufeira, “implantado em plena área central,
embutido na falésia da praia e construído sobre a passagem em túnel para o areal, a
sua volumetria elegantemente curva, a sequencia alternada de varandas e grelhas que
compõem a fachada, e as esplanadas com azulejaria polícroma” (Fernandes, 2008)
Em 1962, surge em Armação de Pêra o Hotel Garbe, dos arquitetos Jorge Ramos
Chaves32 e Frederico Santana, “escala acertada, volumetrias imaginativas e procurando
uma integração local, e com um desenho moderno sem concessões ao “típico”, ao
“folclórico”, ou ao “decorativo”” (Fernandes, 2005), com influência do modernismo
internacional, na fachada do edifício e na importância dada aos espaços, públicos e
privados
Em 1967, em Alvor é construído o Hotel do Alvor, com projeto de Alberto Cruz 33 e
paisagismo de Ribeiro Telles34, é um projeto mais orgânico, articulando os volumes
entre si, “Em termos de linguagem, a sua produção oscila entre um registo influenciado
pelas formas e os materiais de uma arquitetura regional, em especial nas encomendas
de carácter oficial, e outro mais descomprometido, de raízes modernas” (Lobo, 2012)

Ilustração 123-Hotel Garbe (TerraRuiva)

Ilustração 124-Hotel do Alvor (Arquivo Pessoal de Alberto Cruz)

32

Arquiteto natural de Cabo Verde, onde nasceu em 1920 e faleceu em Lisboa em 1981. Ingressou no
curso de arquitetura na Escola de Belas Artes em 1935, terminando em 1948, devido ao cumprimento do
serviço militar. Um dos arquitetos do Movimento Moderno em Portugal, desenvolveu projetos em Portugal
Continental, Ilha da Madeira, Guiné e Angola. Foi o responsável por diversos projetos, o Hotel Ritzs
(Lisboa), quando trabalhava no atelier de Pardal Monteiro, Hotel Florida (Lisboa), Pastelaria Mexicana
(Lisboa), Hotel Baleeira (Sagres)
33
Arquiteto, natural do Porto, onde nasceu em 1920 e faleceu em 1990. Frequentou o curso na Escola de
Belas Artes do Porto, conseguindo o diploma de arquiteto em 1943. Das suas obras é de referir o Hotel
Delfim (Alvor), FIL, em colaboração com Francisco Keil do Amaral, Hotel Baia, Hotel Cidadela (Cascais),
Mercado Municipal de Cascais, Mercado Municipal de Carcavelos, Banco Banif (Lisboa)
34
Arquiteto paisagista, natural de Lisboa, nasceu em 1922 e faleceu em 2020. Licenciado em Engenharia
Agrónoma e Arquitetura Paisagista, terminando em 1950. Em 1951 iniciou a sua vida profissional na
Câmara Municipal de Lisboa, e lecionava no Instituto Superior de Agronomia. Participou em inúmeros
projetos, jardim da Fundação Calouste Gulbenkian, estruturas verdes de Lisboa, como, Vale de Alcântara,
Radial de Benfica, Vale de Chelas, corredor verde de Monsanto, e ainda, cobertura verde do Castelo de
São Jorge, Jardim Amália Rodrigues. Esteve também ligado à política.
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É nesta altura que surgem os aldeamentos turísticos, iremos referir apenas dois, foram
os primeiros a ser implementados, aproveitando o rápido crescimento do turismo logo
após a inauguração do Aeroporto de Faro, estes são, a Aldeia Turística de Pedras d’el
Rei, em Tavira, e a Aldeia das Açoteias, em Albufeira.
Pedras d’el Rei, em Santa Luzia, da autoria de Fernando Viana, com o engenheiro José
Pimentel Fragoso, “que concebem o novo complexo turístico dentro do maior respeito
pela escala e carácter do contexto natural e humano em que se enquadra, valorizandoo por extensão.” (Lobo, 2012) é um complexo que dispõe de 725 habitações, de tipologia
T0 a T4, receção, lavandaria, restaurante, supermercado, piscina, campo de ténis e
picadeiro. “O próprio conceito de habitar em férias que se propõe parte desse princípio,
dispondo todos os apartamentos e vivendas de “pátios, varandas, açoteias e recantos
de “barbecues” (consoante o tipo de fogo) [que] prolongam [...] num espaço intimista, as
zonas de estar de cada” unidade residencial.”(Lobo, 2012)
“Em todo o conjunto sentem-se as referências a uma arquitetura local - nas formas (as
chaminés algarvias, os pátios e as açoteias) e nas texturas e nos materiais utilizados (a
cal, a telha, a madeira e as tijoleiras) - sem, no entanto, se cair em regionalismos
exacerbados já “fora de tempo”, e, mesmo, na caracterização e no arranjo da mancha
verde envolvente, em que houve o cuidado de manter “todas as árvores (e algumas são
milenárias)” existentes - prevalece a escolha de espécies autóctones, criando um justo
enquadramento para as novas construções.” (Lobo, 2012)

O complexo da Aldeia das Açoteias, com projeto de 1967 da autoria de Vitor Palla 35 e
de Bento d' Almeida36, que segundo José Fernandes é “um inventivo sistema de galerias
coletivas, axiais, de acesso aos apartamentos, e definindo-se como uma obra pioneira
da plasticidade “Mediterrânea” (as paredes de reboco rugoso branco, os remates de
varandas em curva)”.
Este projeto é um complexo na Praia da Falésia, composto por habitações de diversas
tipologias, “onde se desenvolvem os temas da chaminé tradicional, de corpo cónico e
remate superior rendilhado” (Fernandes,2008), zona desportiva, hotéis, correios,
supermercado, farmácia, lavandaria e lojas, mas apenas parte do projeto ficou

35

Arquiteto, fotografo, escritor, pintor, escultor, ceramista e desenhador. Natural de Lisboa, onde nasceu
em 1922 e faleceu em 2006. Começou os seus estudos na Escola de Belas Artes de Lisboa, mas terminou
em 1945 na Escola de Belas Artes do Porto. Entre 1946 e 1974, em parceria com o arquiteto Joaquim Bento
de Almeida, abrem um atelier e realizam os primeiros snaks-bares em Lisboa, como o Galeto, Pique-Nique,
Pam-Pam, Tique-Taque e Noite e Dia.
36
Arquiteto, natural de Lisboa, onde nasceu em 1918 e faleceu em 1997. Iniciou o percurso universitária
na Escola de Belas Artes de Lisboa, mas devido ao estilo académico opressivo praticado na altura, pediu
transferência para a Escola de Belas Artes do Porto. Foi no Porto que conheceu Vitor Palla, com quem em
1946 viria a abrir um atelier, realizando inúmeras obras do modernismo, com maior incidência em Lisboa.
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concretizada. Em 1974, os administradores do projeto fugiram com o dinheiro para o
Brasil, assim sendo, a Aldeia das Açoteias nunca ficou concluída, apenas parte das
casas e dos serviços, que já se encontravam construídas, ou os donos que tinham
comprado a habitação quando apenas ainda se encontrava em planta, concluíram as
obras. Assim este complexo turístico, acabou por cair em decadência.

Ilustração 125- Pedras d´el Rei (Turismo de Portugal)

Ilustração 126-Aldeia das Açoteias (Turismo de Portugal)

Depois deste breve enquadramento da arquitetura do turismo que eclodiu na segunda
metade do século XX, iremos falar de alguns exemplares habitacionais presentes no
algarve.
Em Lagoa encontra-se um projeto de Francisco (Pitum) Pires Keil do Amaral37, uma
moradia em Nossa Senhora da Rocha, em Alporchinhos, de 1959. Encomendada pela
mãe do próprio arquiteto, sendo o seu primeiro projeto, seria a construção de uma casa
de férias muito próxima da costa marítima.
Esta habitação segue linhas orgânicas, sendo de um único piso, continua com o
pensamento do Modernismo, na utilização do branco e fachada lisa, mas articulasse
com gestos curvilíneos, edifício sóbrio e simples, onde os dois únicos elementos que
mais se destacam é a chaminé decorativa e a voluta presente na fachada.

37

Arquiteto, escritor e encenador. Natural de Lisboa, onde nasceu em 1935. Filho de Francisco Keil do
Amaral, também arquiteto e da pintora Maria Keil. Frequentou o curso de arquitetura na Escola de Belas
Artes de Lisboa, terminando em 1961. Trabalhou no Gabinete de Planeamento Urbano tanto na Ilha do
Funchal, como de Ponta Delgada. Foi coordenador de uma equipa S.A.A.L (Serviço de Apoio Ambulatório
Local)
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“A casa da Senhora da Rocha surge, no seu partido geral de contornos orgânicos, quase
como um crustáceo que aflora a falésia. Os muros e os muretes são os tentáculos, e o
cirpo a casa- coberta por açoteia, à qual se acede por escada externa, a partir de um
pátio que muro branco e curvo define” (Fernandes, 2008)

Ilustração 127-Casa na Nossa Senhora da Rocha (Fernandes, 2008)

Ilustração 128-Casa na Nossa Senhora da Rocha (Santa Rita, 2016)

Esta obra teria que ser económica e ter pouco mobiliário, tendo também um programa
reduzido, sala com cozinha e dois quartos. No início dos anos 70 foi ampliada, sendo
acrescentado mais um quarto, instalação sanitária, arrumos e mais uma porta de saída,
agora aberta para o lado da rua.
A entrada para a habitação é feita na lateral, que dá acesso à zona pública, sala de
estar e refeições, corredor atravessa e distribui o programa, seguindo-se a cozinha,
instalação sanitária e zona multiusos, e depois a zona mais privada, dois quartos.
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Ilustração 129-Planta da Casa na Nossa Senhora da
Rocha (Franco, 2011)

Ilustração 130-Planta Esquemática das zonas da Casa na Nossa
Senhora da Rocha (Franco, 2011)

A nível do equipamento no interior da casa, foi reduzido ao essencial, sendo estes
elementos integrados na arquitetura, “[...] os armários e a bancada da cozinha estão
estruturados por planos de alvenaria e betão, e as camas e os assentos são construídos
em plintos de alvenaria com desenho orgânico modelado pela ausência de arestas”
(Santa Rita, 2016)
Toda a habitação é feita de paredes de alvenaria estrutural de pedra calcária, cobertura
em betão armado, o pavimento, interior e exterior é em tijoleira de barro vermelho, a
soleira da porta principal e a bancada da cozinha são “os únicos elementos de
acabamento em pedra calcária da região” (Santa Rita, 2016)
Francisco Keil do Amaral, neste projeto quis interligar elementos tradicionais com o
modernismo, a chaminé e a platibanda, que se encontram presentes por toda a região
algarvia, apesar de aqui não terem exatamente a mesma função, a chaminé que antes
poderia representar a riqueza de quem ali habitava, com elementos decorativos e a
utilização de cor, aqui é uma mera representação do vernacular e a platibanda, que
também servia de decoração, com volutas com cores mais chamativas e de proteção
da platibanda, aqui é uma extensão do muro. (Franco, 2011)
“Estes elementos surgem como uma critica à estandardização dos ícones algarvios e à
sua repetição, onde todo o sentido e carater único existente nos tempos vernaculares
deixa de existir [...] são mantidos como parte da cultura local, mas sofrem uma
transposição para a contemporaneidade.” (Franco, 2011, p.113)

Neste projeto é dada especial atenção aos espaços públicos, o pátio aberto que recebe
e convida a entrar, havendo uma continuação do espaço para o interior. Existência de
um muro curvo que abraça a casa e lhe confere alguma privacidade.
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“A Casa Keil do Amaral inscreve-se na tradição do Movimento Moderno, baseada numa
organização espacial fluida e aberta, e na composição formal livre, assimétrica e não
hierarquizada. Integra-se também nas práticas de projetos dos anos 60, sintonizado no
contexto internacional e nacional, pelo regresso dos valores da história e da tradição, a
par de uma reflexão critica perante alguns dogmas modernistas quanto à sua
funcionalidade, expressão plástica e construção” (Santa Rita, 20016)

Em 1984, Eduardo Souto Moura desenvolve um projeto na Quinta do Lago, que é um
empreendimento turístico, promovendo habitações de luxo para um turismo exclusivo,
que teve inicio em 1972, composto por restaurantes, discoteca, clube de ténis, centro
de equitação e o campo de golfe.
Mas para a realização deste projeto, Souto Moura teve que respeitar o regulamento do
loteamento, edifício de apenas um piso, de cor branca, e a sua área bruta não podia
ultrapassar 20% da área do lote.

Ilustração 131-Casa na Quinta do Lago, Souto Moura (Fernandes, 2008)

A nível da organização espacial, a entrada é feita num pátio, que dá acesso à garagem
e à zona de serviço (quarto da empregada, instalação sanitária e lavandaria),
interiormente é o hall que distribui o programa, de um lado a cozinha e a sala de estar
e no outro a zona mais privada com os quatro quartos, todos suites, e virados para o
campo de golfe e o escritório.
“Na moradia para a Quinta do Lago, Souto de Moura institui um outro tipo de reflexão
espacial e formal: a casa define-se dentro de um sucessivo sistema de muros e de planos
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verticais brancos, distanciando-se deliberadamente do exterior por via de uma abstração
do desenho. E as formas modernas e geométricas que a constituem relançam um tema
da relação entre arquitetura moderna e arquitetura vernacular: sobre a cobertura,
repousam os três volumes essenciais da geometria euclidiana: o prima reto, o corpo
triangular e a semiesfera-querendo dizer que todas as relações são possíveis, nenhuma
é certa…
Esta espacialidade e sistema formal “abertos”, esta possibilidade retórica de diálogo com
as formas cubistas, brancas e puras- o manifesto de que lidar com a geometria é lidar
com toda a arquitetura- transforma a casa numa obra “fria” e segura, navegando no
mundo da “essência do desenho” (Janeiro, 2008, p.111)

Eduardo Souto Moura utiliza o pátio na distribuição da habitação, criando dois, o de
maiores dimensões é marcado pela cobertura piramidal. Este projeto teve como
referência a habitação vernacular da região e também de inspiração chinesa, com a
utilização dos pátios, cobertura plana acessível (açoteia) e a importância dada aos
espaços exteriores, fazendo com que as posições dos espaços interiores sejam virados
para o campo de golfe.
A luz é uma constante neste projeto, seja através de janelas, dos pátios, ou das
claraboias, a fachada sul é composta por todo um vão, que se encontra recuado de
forma a controlar melhor a luz, que foi possível, devido à implementação do betão
armado, que surgiu no modernismo.
Este projeto é um reflexo da arquitetura tradicional, habitação de um único piso, açoteia
e mirante, elementos na cobertura que remetem para as suas influências, a cúpula para
as suas raízes árabes, o paralelepípedo que representa o mirante, a pirâmide para os
telhados de tesouro de Tavira e a chaminé, que apesar de simples e sem elementos
decorativos, faz a relação com o tradicionalismo.

Mariana Filipe Nunes

127

Um Estudo da Arquitectura Algarvia: Tradição, Modernidade e Actualidade

Ilustração 132-Planta da Casa na Quinta do Lago (Moura,
2012)

Ilustração 133- Cortes da Casa na Quinta do Lago (Moura,
2012)

Em 1991, Eduardo Souto Moura realiza outro projeto no Algarve, desta vez em Tavira, mais
precisamente no alto de um vale em Luz de Tavira
“[...] num certo momento projetei uma casa no sul, onde faz muito calor, onde é
impossível construir uma casa toda de vidro e onde, pelo tipo de mão de obra, pelos
materiais, pelo sistema construtivo, pela paisagem, pelo clima, estava obrigado a
desenhar portas e janelas” (Esposito, 2003, p.436)

Ilustração 134-Planta de Localização da Casa em Tavira (Moura, 2012)
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Este projeto difere de todos os outros mencionados até agora, pois existem diversos
volumes, é como se a habitação tivesse vários fragmentos, cada um correspondente a
um volume com programa. Havendo cinco volumes, três deles, mais horizontais são as
zonas essenciais de uma casa, sala, zona de serviço e os quartos, os outros dois, mais
verticais, corresponde à exaustão da lareira e o outro às escadas de acesso à açoteia.
O arquiteto admite que a sua maior referência para este projeto foi, a Igreja da Luz em
Tavira, que é composto por uma torre sineira, um frontão semicircular e dois frontões
triangulares.

Ilustração 135-Casa em Tavira, Souto Moura (Moura, 2012)

Neste projeto é visível a intenção de relacionar uma arquitetura mais moderna com o
regionalismo, mas não de maneira contraditória, havendo uma harmonia entre os
elementos. O arquiteto jogou com os vãos, não estando exposto por completo, havendo
uma barreira entre o exterior e o interior, através das portadas metálicas.
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Ilustração 136-Planta da Casa em Tavira (Moura, 2012)

Ilustração 137-Alçados, Casa em Tavira (Moura,2012)

Os projetos, de Keil do Amaral e de Souto Moura, foram reinterpretações de uma
arquitetura vernacular com inspirações do modernismo, respondendo a problemas do
fim do século XX.
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No Carvoeiro, é Noronha da Costa38 que constrói uma habitação, sobre as rochas de
Vale Currais, segue as diretrizes do modernismo, a ortogonalidade, segundo José
Fernandes, “Constitui-se numa “caixa abstrata-cubista, alcandorada de forma
mediterrânica sobre a falésia e o mar; fechada sobre si própria, organiza-se entre uma
varanda e um pátio semifechado, lateral. Como elemento unificador e de cariz formal
quase expressionista (numa citação indireta da platibanda vernácula), refira-se a cornija,
denteada e negra, qual cimalha transformada ou recriada”
É notável a relação e a influência da arquitetura tradicional neste projeto, com a
recriação da platibanda, mas agora com uma vertente mais modernista, mas também
pela planta geométrica e pelo piso térreo (Fernandes, 2008, p.111)39

Ilustração 138-Casa de Noronha da Costa (Janeiro, 2008)

38

Pintor e artista plástico, nasceu em Lisboa em 1942 e faleceu em 2020. Formado em arquitetura na
Escola de Belas Artes de Lisboa. Realizou a sua primeira exposição artística em 1962. Em 1969 participou
na Bienal de São Paulo, em 1978 representa Portugal na Bienal de Veneza. Participou em diversas
exposições e recebeu inúmeros prémios.
39
No âmbito desta dissertação e na procura de um melhor entendimento da arquitetura realizada no
Algarve, pretendíamos investigar e analisar a moradia de Noronha da Costa, mas devido à escassez de
informação foi nos difícil aprofundar como pretendíamos
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4. CASOS DE ESTUDO
Neste capítulo iremos abordar os casos de estudo, os quais utilizam elementos
arquitetónicos tradicionais na arquitetura atual.
Para tal optamos por escolher seis projetos de quatro arquitetos, pois achamos que são
diferentes e que complementam a dissertação.
De referir que iremos mostrar diferentes propostas, das quais utilizam técnicas
tradicionais. Sena Architects e Corpo Atelier, dedicam-se mais à reabilitação de
edifícios, mas com processos diferentes, um mais tradicional e outro mais
contemporâneo. Os arquitetos Pedro Domingos e Ricardo Bak Gordon utilizam
elementos tradicionais nas suas propostas, homenageando uma arquitetura regional
que respeita a sua envolvente e caraterísticas próprias.
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4.1. BIOGRAFIA DOS AUTORES
Iremos começar por uma breve introdução à biografia dos autores, pois esta revela o
percurso dos mesmos, onde estudaram, onde trabalharam e as suas influências.
Tatiana Bento, dos Sena Architects, original de Olhão, onde nasceu em 1983,
licenciada em Arquitetura pelo Instituto Superior Técnico.

Ilustração 139-Tatiana Bento ( Sena Architects)

Após a conclusão do curso em 2006 ingressou no atelier Suakay Arquitetos, arquiteto
que conheceu ainda quando frequentava a Universidade e que pela palavras da própria
“conheci quem até hoje mais inspirou a minha postura na arquitetura, temos abordagens
e visões completamente distintas da arquitetura, mas foi com ele que desenvolvi a forma
de encarar a vida de arquiteto, o sentido de funcionalidade, a perseverança, o rigor e a
honestidade”
Em 2009 decidiu ir para fora do país, optou por ir para o País de Gales, no reino Unido
para ter uma nova experiência, onde trabalhou em ateliers de menor dimensão.
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Em 2013 regressou a Portugal e formou o Sena Architects, mais focado em arquitetura
contemporânea e sustentável, com maior enfâse na reabilitação.
Filipe Paixão, nasceu em Lisboa em 1987, em 2010 concluiu o curso de Arquitetura na
Universidade Lusíada de Lisboa.

Ilustração 140-Filipe Paixão (Corpo Atelier)

Logo após a apresentação da dissertação, partiu para Copenhaga onde trabalhou no
atelier Effeckt. Em 2012 regressou a Portugal e ingressou no atelier And-Ré. Durante
essse período participou em diversos concursos, ganhando o 3º prémio no concurso
internacional “Uma Casa para…”, uma habitação para Fernando Pessoa na Ilha
Terceira, nos Açores.
Em 2014 fundou o atelier Corpo Atelier, que atualmente é em Faro, “Uma prática
sustentada na exploração e expansão das potencialidades dos elementos fundamentais
da arquitetura”
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Pedro Domingos, nasceu em Lisboa em 1967 é formado em Arquitetura pela
Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, terminando em 1992.
Trabalhou com o arquiteto João Luís Carrilho da Graça de 1988 a 1997, tendo nesse
ano aberto um atelier em parceria com a arquiteta Inês Lobo, que esteve em
funcionamento até 2002, ano que decidiu abrir o seu próprio atelier.

Ilustração 141-Pedro Domingos (Almeida, 2017)

Foi professor na Universidade Lusíada de Lisboa entre 1999 a 2008 e na Universidade
de Évora de 2006 a 2012. Desde 2018 é professor convidado do Departamento de
Arquitetura do Instituto Superior Técnico de Lisboa.
Desde 1997 que o seu trabalho é distinguido em diversos prémios e está publicado e
representado em diversas exposições nacionais e internacionais. Em 2013 Prémio FAD
de Arquitectura, 2016 finalista do Prémio FAD de Arquitectura, 2017 Shortlist para o
Prémio Mies Van Der Rohe, 2018 Prémio BEST ARCHITECTS 19.
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Ricardo Bak Gordon, nasceu em 1967 em Lisboa, fez a secundária na António Arroio.
Em 1985 candidatou-se à Universidade em Lisboa, mas por apenas três décimas não
conseguiu entrar, optou assim por ir para a Escola de Belas Artes do Porto, no final do
primeiro ano pediu transferência para Lisboa, onde continuou o seu percurso
académico, chegando a fazer o Programa Erasmus para o Politécnico de Milão.

Ilustração 14-Ricardo Bak Gordon

Ilustração 142-Ricardo Bak Gordon (Bak Gordon)

No ano que terminou o curso começou a trabalhar com o arquiteto Carlos Vitela Lúcio,
com quem chegou a abrir um atelier, Vitela & Gordon. Em 2000 criou o atelier Bak
Gordon Arquitectos que coordena atualmente.
Participou em diversos concursos, onde ganhou o primeiro prémio num concurso
internacional para a Residência da Embaixada de Portugal em Brasília, concurso
internacional para salvaguardar o centro histórico de Sintra, Complexo de Ciência
Humanas e Artes do Pólo de Aviz, em Évora, primeiro prémio para o projeto do Pavilhão
de Portugal na ExpoZaragoza em 2008 e muitos outros.
É professor convidado no Instituto Superior Técnico e na Escola Superior de Arquitetura
de Barcelona, já foi professor/conferencista em inúmeras universidades mundiais,
Universidade Lusíada de Lisboa e ainda universidades em Madrid, Veneza, Dublin e
Tóquio.
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4.2. OBRAS DOS AUTORES
Antes de avançarmos para os casos de estudo escolhidos, iremos primeiramente falar
de outras obras realizadas pelos arquitetos, dando assim algum contexto e um historial
de projetos, que ajudam no entendimento das suas obras.
O primeiro projeto de Sena Architects foi em 2014, The Marmelade House, em Olhão,
situado no bairro mais típico da cidade, o Bairro da Barreta, com o propósito de ser uma
casa de arrendamento de férias.
Este projeto foi uma reabilitação de um edifício já pré-existente, que teria cerca de 150200 anos, feito com materiais da época, pedra, cal e tetos abobadados em tijolo, já
referimos estes materiais anteriormente quando fizemos um levantamento da
arquitetura vernacular e os seus métodos construtivos.
A proposta consistiu em manter o quanto possível, o já existente, respeitando a
arquitetura tradicional e a zona em que se insere, pois encontra-se numa zona histórica
e bastante típica da cidade.
“There is a strong Moorish influence in the town and many of the houses like ours are
composed of a ground floor, first floor and a flat roof, called an ‘açoteia’, originally used
for drying almonds and figs [...]” (The Marmelade House)

Como já mencionado, a zona de Olhão é caraterizada por uma arquitetura de edificíos
cubistas, sendo este um desses exemplos, de fachada simples, com cantaria em pedra
e platibanda. Durante o processo [“[...] detalhes históricos de pedra e tijolo foram
descobertos, a opção de mantê-los expostos foi, portanto, tomada” ](Sena)
O objetivo deste projeto foi respeitar ao máximo os traços tradicionais e se possível
trazê-los de volta, os materiais utilizados foram locais e tradicionais, incluindo o uso de
cal, que hoje em dia já se encontra em desuso, mantem-se o elemento mais típico
olhanense, a açoteia, aplicação de tijoleira Santa Catarina no pavimento, material local
e bastante típico.
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Ilustração 143-The Marmelade House, Fachada Principal
(Sena Architects,2014)

Ilustração 144-The Marmelade House, Fachada Principal (Sena
Architects,2014)

O programa divide-se em dois pisos, no piso térreo situa-se o quarto, mantendo a sua
localização original, permitindo que o mesmo seja fresco nos dias quentes de Verão, a
cobertura abobadada em tijoleira foi renovada, e uma instalação sanitária. No piso
superior encontra-se a cozinha e a sala de estar, onde se reabilitou uma parede com
pedra à vista e e a açoteia, na qual foi instalada uma pérgula.

Ilustração 145-The Marmelade House, Açoteia (Sena Architects,2014)
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Uma breve reabilitação de um edifício também localizado em Olhão, The Salt House,
como quase todos os projetos do atelier, no segundo bairro mais antigo da cidade, o
Bairro dos Sete Cotovelos.
Neste caso concreto o objetivo era recuperar os traços tradicionais de uma habitação
que com o tempo ficou completamente descaracterizada, com a aplicação de azulejos,
correspondendo cada tipo de azulejo a um andar e ainda uma zona envidraçada,
[“[...]com extensões sucedidas ao longo de sua vida que removeu a maior parte do seu
caráter arquitetónico.”] (Sena)

Ilustração 146-The Salt House, edifício pré-existente (Sena
Architects)

Ilustração 147-The Salt House, proposta (Sena Architects,2016)

Este projeto realizou-se em 2016 e como o anteriormente falado, também se atuou
numa casa bastante antiga, com cerca de 120 anos. Segundo Tatiana Bento “A principal
proposta desta renovação foi trazer de volta, tanto quanto possível, as características
originais.”
Como se pode ver nas fotografias acima e edifício exteriormente foi totalmente
restaurado, o piso superior deu origem à açoteia, abertura de três vãos que permitiu
maior entrada de luz, remoção dos azulejos e aplicação de cal branca, cantarias em
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pedra e caixilharia em madeira. Interiormente a habitação foi completamente renovada,
permitindo espaços mais amplos.
O programa divide-se em dois pisos, o piso térreo tem as áreas comuns, cozinha, sala
de estar e no piso superior, o quarto, instalação sanitária e a açoteia.

Ilustração 148-The Salt House, acesso açoteia (Sena
Architects,2016)

Ilustração 149-The Salt House, açoteia (Sena Architects,2016)

O primeiro projeto do Corpo Atelier, foi em 2014 em Sernancelhe, Viseu, Uma Estrutura
de Madeira Dentro de Paredes de Pedra, uma reabilitação de uma casa beirã.
Era uma habitação pré-existente em pedra, com traços rurais. O elemento caraterizador
deste projeto, é a estrutura em madeira, presente no piso térreo, no piso superior e nas
asnas.
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Ilustração 150-Uma Estrutura de Madeira Dentro de Ilustração 151-Uma Estrutura de Madeira Dentro de Paredes de Pedra
Paredes de Pedra (Corpo Atelier,2014)
(Corpo Atelier,2014)

No interior da habitação é colocado um volume que ajuda na distribuição, “um telhado
tradicional é colocado para cobrir a parte superior da caixa. No interior, a estrutura de
madeira que o suporta é expandida na vertical, atravessando a casa em toda a sua
dimensão, dividindo e hierarquizando o espaço. As áreas habitáveis ocupam interstícios
desta geometria claramente definida por pilares e vigas de madeira” (Corpo Atelier)
Os espaços privados, são inseridos em volumes embutidos na estrutura. O piso térreo
é composto pelas áreas publicas, que circundam o volume, sala e cozinha, neste volume
interesse as escadas que dão acesso ao piso superior, onde estão dois quartos e uma
instalação sanitária.

Ilustração 152-Axonometria de Uma Estrutura de Madeira Dentro de Paredes de Pedra (Corpo Atelier,2014)
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Em 2015, em Vilamoura, ladeada pelo campo de golfe, surge uma habitação, Cinco
Terraços e um Jardim, que como o nome indica, é composta por cinco terraços, que são
os elementos que diferenciam e caraterizam este projeto.
“Cinco terraços são empilhados para permitir que nos movamos verticalmente e
experimentar as diferentes escalas da paisagem envolvente. Os vazios entre eles criam
espaço para ocupação humana e vegetal, constantemente escondida ou revelada,
formalizando a ilusão de um jardim interior ou de uma casa exterior.” (corpo atelier)

Um volume branco é intersetado por estes terraços, que ocupam e criam espaço,
havendo um dinamismo da fachada, um jogo de avanços e recuos, visto que não têm
todos as mesmas dimensões. O piso térreo recebe-nos e distribui o programa.

Ilustração 153-Cinco Terraços e um Jardim (Corpo Atelier,2015)

Ilustração 154-Planta Piso Térreo, de Cinco Terraços e um Jardim (Corpo Atelier,2015)
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Em 2017, em Vilamoura, conclui o projeto, Entre Dois Muros Brancos. Numa zona
rodeado por um campo de golfe, ditando o alinhamento para a urbanização e
nomeadamente para os lotes.
Volumes brancos de inspiração cubista, de costas voltadas para a envolvente,
desenvolvendo-se e relacionando-se apenas com o interior do lote
“Duas paredes brancas anulam (quase) completamente o contacto direto com futuros
vizinhos, marcando uma clara fronteira. Entre elas, uma paisagem arquitetural de formas
cúbicas, cada uma enquadrando uma única função, proporciona um sentimento de
proteção enquanto enquadra, cuidadosamente, a paisagem distante. Apenas um volume
horizontal, contendo a piscina, contraria esta lógica projetando-se para Sul, emergindo
das paredes para oferecer a possibilidade de exposição voluntária, por um momento,
antes de voltar a casa.” (corpo atelier)

Ilustração 155-Entre Dois Muros Brancos (Corpo Atelier,2015)

O programa é colocado em volumes, havendo dois verticais, um horizontal e a piscina
que rompe, o piso térreo é para o programa mais público e o superior para o privado,
para se aceder a essa cota, existem dois acesos, um para cada volume. Aqui, como em
muitos casos da arquitetura tradicional, e por ser um projeto situado no algarve, recorre
à ideia da casa ser voltada para o interior e se desenvolver em redor de um pátio.
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Ilustração 156-Planta Piso Térreo de Entre Dois Muros Brancos (Corpo Atelier,2015)

Ilustração 157-Cortes de Entre Dois Muros Brancos (Corpo Atelier,2015)

De seguida iremos falar um pouco de alguns projetos do arquiteto Pedro Domingos.
Em 2012 surge o convide para a realização de uma moradia familiar em Oeiras, realiza
assim uma casa que se desenvolve toda no interior.
A casa teria que ter várias vertentes, de retiro, escrita, pensar e viver, segundo o
cliente, foi assim concretizada uma casa que é virada para dentro e num piso único,
“O pátio murado funciona como centro da casa, uma sala exterior abrigada e
protegida. Um espaço que convoca a atmosfera da tradição dos pátios
mediterrânicos, definindo um lugar de intimidade, luz e sombra.” (Pedro Domingos)
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“A casa desenvolve-se à volta do pátio, e tem 220 metros quadrados, devido ao limite
financeiro ao longo da obra foi necessário ir tomando decisões, não existem portas
interiores, apenas na instalação sanitária, as janelas são fixas, não existem rodapés, o
chão e o teto são de betão à vista” (Pedro Domingos)

É este pátio que distribui o programa, que através de um percurso leva às áreas comuns
e aos espaços privados. O interior da casa é desenhado sem limites, onde não existem
portas, apenas naquelas áreas onde a privacidade é fundamental.
O material de eleição foi o betão, aparente e pigmentado, os vãos são fixos e as portas
metálicas
É de tipologia t1 e tem uma área de 220m2, o programa consiste numa biblioteca,
sala de estar, cozinha, escritório e o quarto, tem uma pé direito de cinco metros, para
puder albergar a coleção de arte do cliente

Ilustração 158-Moradia em Oeiras, Planta Piso Térreo (ArchDaily,2016)
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Ilustração 159-Moradia em Oeiras, Pátio (ArchDaily,2016)

Ilustração 160-Moradia em Oeiras, Pátio (ArchDaily,2016)

No âmbito do programa Parque Escolar de 2009, Pedro Domingos executa Escola
Básica e Secundária de Sever do Vouga, na Serra do Arestal, que terminou em 2012.
Este programa consistia na renovação de escolas, utilizando o edificado existente e
adicionar um novo.

Ilustração 161-Escola Básica e Secundária de Sever do Vouga, Planta de Implantação (Parque Escolar)

O edifício situa-se numa cordilheira, com uma inclinação de 26 metros, o projeto
consiste na relação da arquitetura com a natureza.
O edifício tem a capacidade para 54 turmas, e é dividido em diversas áreas, salas de
aulas, ciências e tecnologia, artes, oficinas, área desportiva, restauração. Biblioteca,
área administrativa, que se distribui por quatros pisos, sendo dois acima da cota da rua.
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O projeto desenvolveu-se em torno de quatro blocos existentes, sendo adicionado uma
nova estrutura em L, que ajuda a definir os espaços exteriores, criando pátios.
“A escola básica implantada numa cota superior (piso 2), organiza-se em u em torno de
um amplo pátio virado a sul que se abre ao vale, funcionando como uma acrópole que
olha e domina o território.
As diferentes valências escolares implantadas nas três plataformas desniveladas são
cerzidas por dois percursos: um mais artificial e pragmático, com orientação norte/sul,
que relaciona de forma inclusiva as três plataformas, e outro mais natural e adossado à
topografia.
Este sistema de percursos é complementado por um conjunto de passadiços metálicos
à cota da entrada da escola, que ligam os blocos existente aos novos. Esta estrutura
‘suspensa’ sobre o território distende a cota da entrada e conecta os diferentes blocos,
criando um complexo sistema de relações entre os diferentes pisos e pátios da Escola.”
(Habitar Portugal)

Ilustração 162-Escola Básica e Secundária de Sever do Vouga (Parque Escolar)

Ilustração 163-Escola Básica e Secundária de Sever do Vouga (Parque Escolar)
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O próximo projeto, a Casa de Hóspedes já consiste na reabilitação de um edifício do
século XIX, no típico bairro lisboeta, Bairro Alto.
Composto por quatro pisos e um logradouro, aqui pretendeu-se criar uma relação entre
o existente, que já se encontrava em degradação, que foram restaurados, e os
elementos novos.

Ilustração 164-Casa de Hóspedes, pré-existência (ArchDaily,2016)

Ilustração
165-Casa
(ArchDaily,2016)

de

Hóspedes,

Pátio

Este edifício é para alojamento local, assim o piso térreo tem a receção, bar, zona de
estar, pátio e área técnica. O piso 1 tem três quartos, zona de estar, cozinha, pátio e o
jardim. O piso dois, quatros quartos e o piso três, cinco quartos.
O edifício é um volume branco, com vãos que rasgam a fachada, havendo contraste
com a madeira que compõe o piso um, que dá acesso ao exterior.

Ilustração 166-Casa de Hóspedes, Corte (ArchDaily,2016)
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Em 2003, Bak Gordon recebe a proposta para realizar um projeto localizado no interior
de um quarteirão, onde anteriormente se encontrava pavilhões industriais em Campo
de Ourique, Duas Casas em Santa Isabel, ficando concluído em 2010.
O programa consistia na construção de duas habitações, num lote de 1261m2, mas
onde só se podia construir apenas 560m2. Uma das habitações seria para uso
habitacional do proprietário, e a outra, um t2, para arrendamento.
“Talvez o mais importante deste projeto seja o desejo de se referir à cidade que existe
dentro da cidade. Os lugares interiores da cidade. Cuja matriz ancorada na rua, na praça
e no quarteirão originou. Há muitos destes ligares em Lisboa. Mais ou menos antigos,
mas profundos ou mais abertos ao céu, mas sempre fortemente impenetráveis” Uzina
Books

Ilustração 167-Planta Piso Térreo de Duas Casas em Santa Isabel (Bak Gordon)

O acesso ao lote é feito atravessando um dos edifícios que constitui o quarteirão, e o
protagonista do mesmo é o espaço vazio, que se encontra rodeado pelos edifícios
adjacentes, foi criado assim um edifício que contrastasse com essa envolvente, prédios
verticais/moradia horizontal.
Este espaço vazio é bastante importante na distribuição do programa, o primeiro quando
se chega distribui para as duas habitações, mas dentro das mesmas existem outros
pátios. A casa é toda ela é betão aparente contrastando com os espaços verdes.
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“Aqui, o habitar é pautado pela descoberta surpreendente no intercalar dos espaços
exteriores e interiores, que se posicionam de forma sensata em virtude da exposição
solar e privativa. A surpresa torna-se mais intensa na continuidade da escolha do betão
armado aparente para os muros exteriores e paredes, enleando o desenho das
diferentes salas exteriores na sua própria e excepcional identidade. Identidade essa que
se prolonga e se sucede para o interior, onde a autonomia de cada espaço funcional se
fará sentir pelo ambiente proposto ao nível das especificidades paisagísticas eleitas. “
Arqa, Novembro 2010

Ilustração 168-Duas Casas em Santa Isabel, Relação Interior/Exterior Ilustração 169-Duas Casas em Santa Isabel, Pátio (Bak
(Bak Gordon)
Gordon)

Bak Gordon construiu no interior de um quarteirão, algo que costuma ficar ao abandono,
degradado, escondido nas fachadas traseiras dos edifícios, quis assim contradizer,
criando de certa forma um espaço público/jardim, visível para os edifícios laterias,
mostrando que estes espaços fazem também parte da cidade, e devem ser pensados e
construídos.
Numa aldeia perto da típica Vila de Óbidos surge um projeto que se destaca da sua
envolvente, a pequena aldeia de Sobral da Lagoa, típica aldeia rural, de aglomerados
de casas, concluído em 2008.

“In a rural vernacular village near the west coast, a white volume is filled in the void left
between two houses. the house as two faces. one facing the access, and another facing
the fields. in both cases, it's the character of the coloured window openings that animates
their composition.” (Etherington, 2009)
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O lote insere-se numa parcela com dois acessos, o projeto acompanha a topografia do
terreno, fazendo com que os seus três pisos se adaptem no mesmo.
O acesso à casa é feito por “umas das ruas, onde o ambiente urbano é mais intrincado,
deixando para trás uma fachada relativamente vaga, onde a presença dos vãos
exteriores contribui para a abstração da escala da casa” (Bak Gordon).
A principal caraterística deste projeto são os seus vãos coloridos (aros e portas
pintadas) que contrastam com a fachada branca- inspiração no modernismo, Le
Corbusier na Unidades de Habitação de Marselha, ou Gomes da Costa, no seu projeto
do Atelier/Casa onde usa vitrais coloridos- cada cor corresponde a um programa.
A entrada é feita no piso intermédio, o piso inferior é a área social, com acesso ao terraço
e piscina, o superior é a área privada, com os quartos.

Ilustração 170-Casa em Sobral da Lagoa, Corte (Bak Gordon)

Ilustração 171-Casa em Sobral da Lagoa (Bak Gordon)
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Em 2019, em São Jorge surge este projeto, que pretende a construção de um edifício
de cinco pisos, na encosta do Castelo de São Jorge, os primeiros quatros pisos
encontram-se alinhados com as edificações adjacentes, respeitando o limite
estabelecido, enquanto o último, é recuado em relação ao plano de fachada, que dá
para as traseiras, dando a ilusão de uma habitação de piso único.
“A secção longitudinal ao longo do lote e da construção, torna possível apreciar a
complexidade da distribuição do programa, desde a lógia que integra a garagem,
passando pelo vestíbulo que antecede a biblioteca, depois os quartos e, finalmente, a
zona social da casa, ao nível dos jardins, com as salas e cozinha aberta sobre a piscina.
Esta, recolhe-se num ambiente mais intimista pela colocação de uma laje de cobertura
em betão aparente, como se tratasse de um nymphaeum.” (Tranfa, 2013)

Ilustração 172-Casa na Costa do Castelo (Bak Gordon)

O piso zero dedica-se para a entrada, o pavimento em calçada para dar a continuidade
do espaço exterior/público para o interior/privado, que dá acesso aos restantes pisos, o
piso um, encontra-se a biblioteca, no segundo os quartos com as suas respetivas
instalações sanitárias, a suite reserva-se no quarto piso e o quinto é a area social, com
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a cozinha e zona de estar, é neste último piso que se dá o recuo da fachada dando
espaço para o jardim.(Corradi, 2020)
O programa desenvolve-se para virado para a rua Costa do Castelo, ficando as traseiras
para os acessos. A relação com a rua é quase nula, não existem varandas, apenas vãos,
até chegarmos ao quinto piso, aqui a relação com o exterior é evidente, havendo relação
com a cidade.

Ilustração 173-Casa na Costa do Castelo, Corte (Bak Gordon)
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4.3. CASOS DE ESTUDO
Iremos agora abordar os casos de estudo escolhidos, que no nosso entendimento,
refletem a arquitetura tradicional, a sua história, o seu contexto e localização, para tal,
iremos falar de seis projetos habitacionais, que incorporam diferentes tipologias.
Primeiro iremos falar de uma geração mais nova, um é mais focado na reabilitação de
edificado, retornando às suas origens (Sena Architects) e o outro relaciona a arquitetura
com a arte, havendo mais elementos escultóricos, relacionando a tradição com o
contemporâneo (Corpo Atelier).
De seguida são projetos de arquitetos já reconhecidos, dois dos projetos estão inseridos
em terreno de área protegida, na qual tiveram que ser mantidas ruínas (Pedro
Domingos) e por fim, dois projetos, completamente de raiz (Bak Gordon).
Quando falámos do Sotavento falamos do caso específico do Bairro da Barreta, um dos
mais antigos e tradicionais bairros de Olhão, como tal um dos casos de estudo situa-se
neste mesmo bairro e foi feito pelos Sena Architects.
“O Bairro da Barreta é especial, pelo bairro em si, um dos primeiros de Olhão, mas acima
de tudo pela vivência das ruas desse bairro. É um local onde todos nos conhecemos,
os vizinhos batem à porta para pedir um qualquer ingrediente que falte ou oferecer peixe
que alguém apanhou a mais. É um local onde no verão todos trazemos o grelhador e as
mesas para a rua e nos juntamos a jantar. Esse, acima da qualidade arquitetónica, é o
espírito da Barreta, e a razão pela qual atrai tantos nós” (Tatiana Bento, 2021)

Este projeto, Casa Barreta fica na mesma rua que dois anteriormente falados quando
da apresentação de outros projetos dos autores, The Marmelade House e The Salt
House, assim contém a mesma bagagem histórica e arquitetónica. Habitação colada às
habitações vizinhas, repetição de elementos, planta simples e de pequena dimensão,
divisões sem ventilação e utilização de cobertura em abóbada, que corresponderiam ao
quarto e ao corredor.
O Bairro da Barreta, como já anteriormente referido é um bairro maioritariamente
constituído por pescadores, que se instalaram naquela zona em cabanas de junco, ao
longo dos anos sofreu diversas alterações, só no final do século XVIII se começou a
construir em alvenaria, o que ajudou no crescimento rápido do bairro.
No século seguinte o crescimento despoletou ainda mais, com a elevação a vila, criação
da área industrial piscatória, surgimento de outros bairros e a construção do cais. (CMOlhão)
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“Este local, bem perto da Ria Formosa, caraterizam-se pela disposição irregular do
casario branco rematado por açoteias onde se elevam os mirantes e contramirantes,
imprimindo-lhes um aspeto único. Também a diversidade de recantos, becos, ruelas e
travessas, com janelas e portas debruadas com platibandas, são uma caraterística mais
profunda desta zona. Se Olhão é a Vila Cubista, a Barreta é o expoente máximo desta
arquitetura, e encerra em si uma identidade única, ao mesmo tempo aberta a todos e um
segredo muito bem guardado.” (Câmara Municipal de Olhão)

Segundo Tatiana Bento, a envolvente em muito influenciou o projeto, “Este projeto não
vive sem o conjunto e olhou constantemente em seu redor na sua fase de conceção,
aqui o conjunto é certamente mais importante que o singular” (Tatiana Bento, 2021)
Neste caso, o cliente não tinha um programa em mente, coube ao atelier “ler o existente
e visualizar o potencial, tentando sempre respeitar e honrar o que esta casa foi, o que é
e o que virá a ser”

Ilustração 174-Casa Barreta (Sena Architects)

A Casa Barreta, devido à sua localização, é a típica casa de pescadores, mas que ao
longo dos seus 150 anos teve a necessidade de ser expandir e sofrer alterações para
responder às necessidades dos tempos, assim acabou por ficar descaraterizada e
perdeu muitos dos seus elementos.
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“Situado na rua mais antiga de Olhão, a Casa Barreta é uma típica casa de pescadores
que foi organicamente reconstruída e expandida ao longo de 150 anos. Durante os anos
70 foi mais uma vez sujeita a alterações, o piso superior foi ampliado e a maioria das
características tradicionais e originais foram cobertas ou removidas, pois o conceito
estético dessa Era considerava "antigo" como "feio". (Tatiana Bento, 2021)

Antes de avançarmos para o projeto mais detalhadamente, iremos primeiro fazer uma
descrição da típica tipologia Olhanense no Bairro da Barreta, segundo Filipe Monteiro,
faz uma “Transposta a porta (quase sempre de madeira), encontramo-nos na casa de
fora, a entrada principal por onde se passa para as outras divisões. Mais para o interior,
encontra-se a alcova, que é como por aqui se chama ao quarto e, nos fundos, a cozinha
que, tradicionalmente, não passava de uma pequena bancada com chaminé onde se
fazia o fogo. Nas traseiras da casa, um pequeno quintal. Esta estrutura-tipo sofreu, em
muitos casos, alterações com o passar do tempo: o aumento da família e a consequente
necessidade de mais quartos deram lugar à construção de mais um piso e, muitas
vezes, o quintal desapareceu para, no seu lugar, surgir mais área coberta. E depois, os
terraços, ou açoteias, que serviam tanto para secar figos ou peixe, como para observar
o estado do mar antes de sair a ele, ou dormir nas noites cálidas de verão. Dado que
hoje em dia essas funções se tornaram obsoletas, em muitas dessas açoteias surgem,
agora, pequenas piscinas ou jacuzzis, onde os novos moradores aproveitam um dos
maiores ativos do Algarve: o sol.” (Câmara Municipal de Olhão)
Os arquitetos quando começaram as demolições encontraram paredes interiores e
exteriores completamente revestidas a azulejos, painéis de chapa na cobertura, tetos
falsos e janelas entaipadas. Assim pretendeu-se “despir” o edifício, retirar todas as
alterações e acrescentos, tentar retornar às suas caraterísticas originais.
“Todos os elementos antigos encontrados foram reabilitados, recorrendo a técnicas
tradicionais em tudo semelhante às utilizadas na altura da sua construção, como foi o
caso das abóbadas de tijolo de burro. Alguns elementos foram depois adicionados como
se trata das cantarias e socos em pedra local, dos vãos de madeira maciça, dos frisos
em massa na fachada, esses elementos haviam sido removidos, mas por aferição do
conjunto do edificado circundante, conclui-se que a sua presença foi anteriormente uma
realidade” (Tatiana Bento, 2021)

O edifício é composto por três pisos, mas apenas o piso térreo vem desde a origem, os
restantes foram acrescentados nos anos 70, com pobres métodos construtivos, houve
assim a necessidade de criar uma relação e unidade entre todos.
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Existiam elementos bastante típicos desta região, cobertura em abóbada, chaminé, a
açoteia e o mirante, mas este último não era acessível, surgiu assim a ideia de criar um
sistema de açoteias, mirantes e varandas, vários níveis para várias vivências, haver
diferentes espaços, que respondem a diferentes necessidades, a arquiteta quis então
manter estes elementos da região, a típica chaminé rendilhada, a cobertura em abóbada
que foi recuperada.
A cobertura passou a ser acessível, havendo a açoteia e o contramirante, o pavimento
em tijoleira de Santa Catarina, como se pode ver nas fotografias, do projeto realizado,
com fotografias antigas que representam a arquitetura tradicional, é evidente a relação,
não uma cópia, mas sim uma homenagem e recriação a uma arquitetura que tão bem
representa o sítio e responde aos problemas da região.

Ilustração 175-Casa Barreta (Sena Architects,2018)
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Ilustração 176-Açoteia e Chaminé (Pastor)

Ilustração 177-Açoteia e Chaminé (Pastor)

Ilustração 178-Açoteia da Casa Barreta (Sena Architects,2018)

Ilustração 179-Açoteia (Pastor)

O programa divide-se em três pisos, o térreo é constituído pelo quarto e uma instalação
sanitária, que como já se referiu anteriormente era a composição tradicional, com
pavimento em madeira e cobertura abobadada de tijoleira, é criado um conjunto de
armários que cria uma espécie de hall de entrada, dando privacidade ao quarto e dá
acesso a piso superior. No segundo piso encontra-se a cozinha e sala de estar, que tem
acesso a uma varanda.
Segundo António Gago, a construção da abobada de tijolo é uma técnica bastante antiga
e que hoje em dia poucos mestres a sabem concretizar, e que é indiscutível a sua
resistência e durabilidade, como se pode comprovar pelos inúmeros exemplares que
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existem por todo o país, “Do ponto de vista construtivo é de realçar o facto destas
abóbadas, designadas popularmente por abobadilhas ou abóbadas finas de tijolo,
serem construídas sem cimbre (ou com sistemas muito ligeiros) e de dispensarem
tempos de cura ou de presa, o que reduz significativamente os prazos e os custos de
execução. São estruturas muito esbeltas, mas de elevado desempenho estrutural e que
permitem que se vençam vãos significativos (existem exemplares com 12 metros, sendo
6 metros uma dimensão corrente). Por outro lado, é uma técnica sustentável do ponto
de vista ambiental e que confere aos espaços boas condições de habitabilidade e de
conforto térmico e acústico. A construção deste tipo de abóbadas inicia-se nas paredes
de apoio (ou pés-direitos), as quais desempenham um papel fundamental na
estabilidade da construção. Como acontece em todos os elementos arqueados, as
paredes devem ter resistência suficiente para suportar as cargas transmitidas pela
abobadilha, em particular a sua componente horizontal, usualmente designada por
“empuxe”. Assim, as paredes devem ter uma espessura adequada para que se mobilize
o peso próprio estabilizante necessário” (Gago, 2018)

Ilustração 180-Casa Barreta (Sena Architects,2018)

Ilustração 181-Cobertura
(Ribeiro, 2008)

em

Abóbada

Este projeto visou recuperar uma arquitetura tradicional, especialmente no contexto que
se encontra, em plana cidade cubista, edifícios geométricos, brancos, com açoteias e
mirantes, que se desenvolveu a partir da pesca e para a população que lá habitava.
Surgiu assim esta tipologia, que respondia às necessidades das pessoas da altura, e
apesar de os tempos terem evoluído, Sena Architects quis preservar estes traços
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cubistas e tão típicos desta cidade algarvia, é talvez uma das cidades mais
caracterizadoras, com os seus edifícios e ruas tão típicas.
Nos últimos anos o Bairro da Barreta tem despertado um enorme interesse de pessoas
que procuram uma arquitetura singular, principalmente estrangeiros, que se instalam em
Olhão, compram e recuperam casas, mas que fazem questão de tornar as casas tão
fiéis ao original quanto possível. Mantendo ao máximo os traços característicos desta
arquitetura cubista, acrescentando o mínimo possível, apenas melhorando o conforto,
como por exemplo a casa de banho, que tipicamente se localiza no exterior da habitação
e que agora passa a ser no interior.
Assim, apesar de este não ser um projeto feito de raiz e sim uma reabilitação, fez-nos
sentido mencionar, no âmbito desta tese, recuperação e adaptação de materiais e
técnicas de construção tradicionais, podem ser adaptados aos tempos atuais. Que
mesmo que se recrie algo do passado, isso não impossibilita a modernização, é possível
um cruzamento de informações do passado e presente, que nos permite ter uma
arquitetura mais adaptada às cidades e às populações.

Ilustração 182-Alçado Frontal da Casa Barreta (Sena Architects,2018)
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Ilustração 183-Plantas da Casa Barreta (Sena Architects,2018)
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Ilustração
184-Corte
Architects,2018)

da

Casa

Barreta

(Sena

Ilustração
185-Corte
Architects,2018)

da

Casa

Barreta

(Sena

No interior das muralhas da cidade de Faro, Corpo Atelier reabilita um edifício que
encontrava em avançado estado de degradação, todo o seu interior foi demolido,
preservando apenas a fachada e as paredes estruturais, Wall Inside Walls Inside Walls,
Casa das Muralhas.

Ilustração 186-Casa das Muralhas (Corpo Atelier)
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Este projeto situa-se na Vila Adentro, que é a zona antiga de Faro, é uma muralha de
forma oval, do século IX, na altura ainda se denominava por Ossónoba. Existem três
acessos para o seu interior, um deles a porta nascente, o Arco do Repouso, segundo o
arquiteto em muito influenciou o projeto.
A casa situada de gaveto, entre a Rua do Trem e a Rua Professor Norberto da Silva,
muito perto do Largo da Sé e do Paço Episcopal. Zona de ruas estreitas, em calçada, a
maioria das habitações circundantes são simples e maioritariamente de piso único, mas
também se encontram edifícios de dois pisos, não existe uniformidade entre as
habitações, sendo elas todas muito diferentes, a nível da cor, materiais e elementos
decorativos, grande parte das habitações encontram-se degradadas.

Ilustração 188-Envolvente da Casa das Muralhas (Câmara Municipal de Faro)

Por se tratar de uma habitação antiga, esta encontrava-se excessivamente
compartimentada e as paredes em muito mau estado, foram demolidos e muitas
reconstruídas nos mesmo alinhamentos, as paredes que deixaram de existir tiverem a
sua presença marcada no pavimento, segundo Filipe Paixão “As novas paredes
interiores sobrepõem-se ao alinhamento das antigas, fomentando um sentido de
continuidade da identidade do edifício na sua nova vida.” (Filipe Paixão, 2021)
Segundo José Fernandes, este tipo de habitação, de dois piso é uma expressão entre
o erudito e o vernáculo, com mirantes e coberturas mistas, com telhado e terraço, é uma
mistura entre uma habitação urbana e um pequeno solar.
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Ilustração 189-Cobertura Mista (Fernandes, 2005)

Ilustração 190-Habitação Doméstica (Fernandes, 2005)

“[...] o programa mais comum da arquitetura doméstica erudita em Faro, na segunda
metade de Oitocentos, configura o seguinte desenho: alçado com rés-do-chão e primeiro
andar, soco e cunhais relevados por cantaria ou massa, frequentemente, estes,
rematados por lacrimais, composição simétrica dos vãos emoldurados em cantaria de
desenho neo-seiscentista, constituídos por janela de peito e de sacada, estas com
guarda de ferro, remate com cimalha e beiral” (Tojal, 2006, p.136)

Os clientes, um casal de colecionadores e vendedores de antiguidades, pretendia com
este projeto, terem uma habitação para se mudarem para Portugal, um apartamento
para os filhos, quando viessem visitar e uma galeria de arte.
Os arquitetos tiveram total liberdade na elaboração do conceito, apenas foi pedido que
se mantivesse alguns elementos, como as paredes em pedra e um arco. Foi necessário
haver uma investigação e um pensamento mais cauteloso, por se tratar de uma casa
com centenas de anos, numa zona histórica da cidade.
“Além de toda a história da casa, com elementos com centenas de anos, havia o facto
de ter sido a casa do Zeca Afonso, no período em que deu aulas em Faro e que, nos
anos em que morou lá, coincide com os anos em que escreveu a Grândola Vila Morena.
Quando visitámos a ruína e investigámos todos estes factos, tivemos mais ou menos
duas semanas sem fazer nada. Paralisados com receio de que a nossa intervenção, que
iria ficar ali construída durante anos/décadas, não estivesse à altura.
Mais tarde, entendemos que aquilo que fizéssemos deveria seguir numa lógica de
continuidade, ou seja, de pegarmos em algo com uma longa história e a nossa
intervenção deveria ser continuar essa história da melhor forma que soubéssemos. Nem
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mudar radicalmente essa história, nem “fingir” que a nossa intervenção não existe e
andar com demasiados cuidados. Isso libertou o exercício e daí, o projeto saiu num dia.”)
(Filipe Paixão, 2021)

Neste projeto existe muita a ideia do recorte, do vazio, “que tem a ver com a ideia do
inacabado e da sobreposição, que se encontra ao passear pela cidade velha”. (Filipe
Paixão, 2021)
As referências para este projeto foram um cruzamento de elementos históricos da
cidade, com uma arte escultórica, sendo a referência o artista Gordon Matta-Clark, que
em muitos dos seus trabalhos utilizava a técnica “building cuts” onde removia parte do
edifício, como paredes, teto.

Ilustração 191-Gordon Matta-Clark, Bingo,1974 (MOMA,2021)

Ilustração 192-Casa das Muralhas (Corpo Atelier)

Foi através desse pensamento e da mistura de técnicas, desenho, recorte, escultura,
que levou a um ponto de viragem na abordagem do atelier, o que possibilitou este
trabalho, por no seu interior ser visível o recorte de matéria.
A escolha dos materiais e técnicas utilizadas foram simples, sendo levado em conta as
paredes em pedra que iriam ser mantidas, assim foi escolhido o mármore e a madeira,
“tinham nobreza suficiente e não retiravam protagonismo aos elementos antigos”. A
fachada foi mantida com os traços originais, janelas de sacada, cantaria em pedra e
águas furtadas e o piso nobre, que corresponde ao piso superior., na altura os pisos
térreos eram para serviços.
O programa distribui-se por três pisos, o piso térreo é dividido em dois, comportando a
galeria, que tem um espaço amplo de exposição, no lado esquerdo deste piso situa-se
a Casa Bahler, habitação dos proprietários, a entrada independente com acesso à Rua
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Professor Norberto da Silva. Esta habitação é composta por cozinha, lavandaria,
instalação sanitária, sala de estar, quarto e um pátio, que tão comum é nas habitações
algarvias, no piso superior encontra-se um escritório e mais um quarto. Ainda existe
acesso à cobertura, onde fica o terraço e a piscina, é neste piso que se situa as águas
furtadas, que é um elemento que compõe a fachada.
A entrada para o apartamento é efetuada na Rua do Trem, sendo longo necessário subir
umas escadas que irá levar ao piso comum da habitação, com a cozinha, sala de estar
e instalação sanitária, dois quartos situam-se no piso superior.

Ilustração 193- Casa Bahler (Corpo Atelier)

Ilustração 194-Casa Bahler (Corpo Atelier)

Ilustração 195-Apartamento (Corpo Atelier)

Ilustração 196-Galeria (Corpo Atelier)

Atualmente as obras ainda estão em processos, mas sem o apoio do Corpo Atelier, que
devido a diversos fatores, tanto com o construtor, como com os clientes, que no
processo foram alterando inúmeros elementos do projeto.
No seguimento do anteriormente falado, que também visa uma recuperação, fez-nos
sentido escolher este projeto, para ser um dos nossos casos de estudo, por ser uma
tipologia completamente diferente. Olhão, apesar de ser um meio urbano, tem um estilo
muito próprio que veio dos pescadores, já Faro, a capital do Algarve, é um sitio com
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muito mais população e malha urbana, havendo uma maior panóplia de edifícios, alguns
dos quais mais burgueses.
A casa Barreta e a Casa das Muralhas, são duas reabilitações de edifícios antigos e de
época, ambos os arquitetos quando tiveram as propostas, tomaram a consciente
decisão, de manter a linguagem histórica e preservar os traços originais, e se não
houvesse possibilidade de serem mantidos, recriar.

Ilustração 197-Alçado da Rua professor Norberto da Silva (Corpo Atelier)

Mariana Filipe Nunes

170

Um Estudo da Arquitectura Algarvia: Tradição, Modernidade e Actualidade

Ilustração 198-Plantas da Casa da Muralha (Corpo Atelier)
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Ilustração 199-Corte da Casa da Muralha (Corpo Atelier)

Ilustração 200-Alçado da Rua do Trem (Corpo Atelier)
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Depois destes dois casos tão particulares, iremos explorar quatro obras completamente
diferentes das faladas até agora, situadas em contexto mais rural e criadas de raiz.
Em plena serra algarvia por entre a natureza avistam-se dois elementos que se
destacam por entre o verde, o acesso é difícil e feito num percurso estreito em terra
batida, à chegada deparamo-nos com dois corpos brancos, a Casa de Agostos e a Casa
Luum, do arquiteto Pedro Domingos.
“Is situated in the hilly hinterland of the algarve region in southern Portugal, near the
picturesque village of Santa Bárbara de Nexe. Between the green knotty olive-trees the
long-extended building shines brightly in white.
Once rundown and neglected, this traditional house has been rebuilt and extended by an
annex. there is a seamless flow between the rooms and large windows open them out to
the garden.
The minimalist interior design, the concrete flooring and linear shapes combine to create
a pleasant modern ambience.
The house has several patios, terraces, and a rooftop terrace with beautiful views over
the hills of the surrounding nature reserve.” (Casa de Agosto)

A primeira casa a ser realizada foi a de Agostos, tem este nome devido à sua localização,
Sítio dos Agostos, sendo concluída em 2011. O terreno com cerca de 950 m2, onde se
encontrava uma habitação em ruínas, que teve de ser integrada no projeto. Segundo o
proprietário, só é permitido construir naquela zona, se de antemão, já existir um
edificado pré-existente no terreno, devido a estar inserido numa área protegida.
Foi necessário, então, desenvolver um projeto que inserisse uma habitação em ruínas,
com cerca de 80m2, que detinha traços vernaculares que se fez questão de manter.
“A ruína, de génese popular, exibe as características da arquitetura vernacular algarvia.
A estratégia consiste em clarificar os limites do espaço central da propriedade - uma
clareira delimitada pela ruína, pelos “valados” e pelas árvores de sequeiro. A definição
deste vazio faz-se com a recuperação da ruína existente definindo o limite poente, com
a construção da uma ala nova, recuada do conjunto existente, definindo o limite norte e
com a implantação de um tanque de água no extremo sul do lote.” (Pedro Domingos
Arquitetos)
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Ilustração 201-Casa de Agostos (Pedro Domingos)

O programa distribui-se num único piso térreo que se divide em dois volumes, o préexistente que contém os três quartos e suas respetivas instalações sanitárias e o novo
volume com a cozinha e sala de estar, entre os volumes existe um pequeno espaço,
que serve de entrada.
A habitação encontra-se numa cota superior à do limite da rua, permitindo de certa forma
alguma privacidade, visto não haver um obstáculo entre o espaço público e o privado
(terreno), é necessário subir uns degraus para chegar à cota da mesma, que dá acesso
ao espaço verde onde se insere uma piscina, com a serra como plateia.
O primeiro contacto quando nos deparamos com a casa coincide à edificação antiga,
que foi recuperada, telhado em telha canudo, parede branca (cal), fachada quase cega,
com apenas uma pequena janela circular, um elemento deslizante que cerra as janelas
(portada) , e umas escadas que dão acesso à açoteia, todos estes elementos mostram
uma relação intrínseca com a habitação vernacular.
O novo volume segue as diretrizes do anterior, mas no lugar dos pequenos vãos
encontram-se uns com maiores dimensões, permitindo uma maior entrada de luz e
fluidez do espaço, não havendo um entrave com o interior/exterior.
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Ilustração 202-Planta da Casa de Agostos (Ilustração Nossa,2020)

Ilustração 203-Alçado Principal (Ilustração Nossa,2020)
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Ilustração 204-Habitação Tradicional, Lutão, Alcoutim (Ilustração Nossa,2020)

A luz, segundo o proprietário, com quem tivemos a oportunidade de falar do projeto, é o
fator mais importante, devido à sua localização numa zona tão solarenga, quiseram tirar
proveito desse elemento, e reduzindo os gastos energéticos. Para ajudar na
climatização da habitação, pintaram a cobertura de branco, havendo assim uma menor
absorção de calor.
No interior da casa o contacto com o exterior é uma constante, seja através de uma
porta-janela, que permite acesso ao exterior, ou de uma pequena janela, que emoldura
o cenário.
As cores predominantes neste projeto são o branco e a terracota, ambos típicos da
região, como já foram mencionados no capítulo da arquitetura tradicional. O branco pinta
as paredes, o pavimento, o teto, a mobília, as açoteias, o telhado em telha.
A terracota forra as portadas das janelas e portas, que quando se encontram fechadas,
a casa torna-se num forte/reclusa. A única outra cor que também é utilizada é o azul,
que se encontra na instalação sanitária, nos azulejos que cobre a banheira e as paredes
da mesma.
Ao entrarmos na casa pelo espaço entre os volumes (hall), o primeiro elemento que
avistamos é um pequeno jardim exterior que nos recebe, é aí que o programa se
distribui, o lado esquerdo dá aceso aos quartos, e o direito para a zona mais pública.
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Ilustração 205-Pormenor da Portada Metálica (Ilustração
Nossa,2020)

Ilustração 206-Entrada Principal (Ilustração Nossa,2020)

Ilustração 207-Fachada Casa de Agostos (Ilustração Nossa,2020)

A luz é uma constante, tanto pelos vãos envidraçados abertos, como pela claraboia que
acompanha o percurso da cozinha à sala, sendo este último, o espaço principal, que
mantém contacto com toda a envolvente com um grande vão para o jardim, vista serra.
Talvez dos elementos espaciais mais caraterizadores da arquitetura algarvia sejam os
pátios e as açoteias, algo que Pedro Domingos quis recriar aqui, dando dois pátios e
duas açoteias, independentes, mas que mantém sempre uma relação entre si.
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Ilustração 208-Açoteia (Ilustração Nossa,2020)

Um dos pátios é virado para o exterior, mas serve de jardim para a sala, o outro é a
pintura da cozinha, mas tem uma relação visual com uma das açoteias. Em ambas as
açoteias o acesso é feito pelo exterior. Na fachada principal encontram-se as escadas
que sobem para açoteia mais pequena que se encontra sobreposta com um dos
quartos, para se chegar à outra açoteia é necessário atravessar o pátio exterior, que
contém um pequeno volume que dará acesso, está já tem maiores dimensões e nela
estão embutidos bancos, um virado para o lado serra e outro para o mar, algo típico das
zonas do interior algarvio, caraterizado como “poial” ou alpendre.

Ilustração 209-Açoteia
Nossa,2020)
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Ilustração 210-Poial (Martins, Castro, Torres, 1965)

178

Um Estudo da Arquitectura Algarvia: Tradição, Modernidade e Actualidade

Ilustração 211-Axonometria (Pedro Domingos)

Ilustração 212-Planta Piso Térreo (Pedro Domingos)
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Ilustração 213-Cortes da Casa de Agostos (Pedro Domingos)

Ilustração 214-Alçados Casa de Agostos (Pedro Domingos)
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Anos mais tarde dois belgas viriam a descobrir os encantos do sul do país e encantaramse pela Casa de Agostos, viriam assim a adquirir este imóvel e a propor a Pedro
Domingos a realização de outro projeto num terreno adjacente.
Surge assim a Casa Luum, adossada à Casa de Agostos, com a mesma linha de
pensamento.

Ilustração 215-Casa de Agostos e Casa Luum (Ilustração Nossa,2020)

Ilustração 216-Planta da Casa de Agostos e Casa Luum (Ilustração Nossa,2020)

Como a anterior, o terreno também tinha uma casa em ruínas que teve que ser mantida,
segundo o proprietário a principal ideia para este projeto foi luz, água, perspetiva e
espaço.
Luz, porque Portugal é um dos países com mais horas de sol e queria tirar proveito
disso, de como a luz influência a maneira de habitarmos o espaço, a implantação da
casa e das divisões, relaciona-se com a rotação do sol. Água, porque é algo que se
encontra em abundância pela região, principalmente os tanques de água, mais nas
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zonas do interior, que serviam de auxílio à agricultura. Perspetiva, porque cada ângulo
foi pensado, como se de uma moldura de tratasse, indica-nos para onde olhar. Espaço,
porque o construído e o não construído, fazem espaço, cheio/vazio, zona de programa
habitacional e os pátios.
“Once an old ruin at the end of a dirt road, this stunning architectural home is completely
encompassed by nature, nestled among hundreds of olive, almond and cork trees.
Designed by Pedro Dominigos, the same architect as their sister house Casa Agostos,
the modern home is dominated by strong lines, white walls and concrete, creating a bold
effect in the natural environment. The 4 bedroom home opens itself to its surroundings
through the use of large windows and doors, rooftop terraces, multiple patios and a large
courtyard that contains a semi-enclosed pool. Local materials were sourced for the
handmade doors, windows and shutters, in addition to the use of natural stone for the
pool, kitchen counters, sinks and benches.” (theperfecthideaway)

A Luum, como a Agostos também se insere numa cota superior à da cota da rua, e
deparamo-nos com uma fachada completamente branca, com uma janela de portada
em aço da mesma cor e um pequeno orifício circular.

Ilustração 217-Entrada Casa Luum. (Ilustração Nossa, 2020)

O programa desta casa consiste em quatro quartos, duas instalações sanitárias, cozinha
e sala. Dois dos quartos estão virados para a fachada principal, com a janela/porta com
vista serra, este vão encontra-se ligeiramente acima do nível do chão, havendo um
degrau solto em bloco de pedra. Entre este dois quartos existe uma instalação sanitária
toda branca e com pedra da região, que forra o lavatório suspenso e o chuveiro, aqui
encontra-se o vão circular que se vê do exterior, que se foca propositadamente numa
planta do jardim.
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Ilustração 218-Elemento
Nossa,2020)

circular
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Ilustração 219-Instalação Sanitária (Ilustração Nossa,2020)

Um dos quartos encontra-se “entalado” entre dois pátios, tendo assim dois espaços
distintos, um público e outro privado, que serve de espaço de estar e onde está instalado
um chuveiro exterior. No pátio exterior existe um outro acesso à açoteia, que ocupa toda
a cobertura.
Na cobertura existem dois elementos que se destacam, um cilíndrico e um
paralelepípedo. O primeiro corresponde a uma claraboia que se sobrepõe a uma zona
da instalação sanitária, que é anexa ao chuveiro, esta claraboia encontra-se aberta,
chovendo assim neste espaço, que é para a exposição de plantas.
O segundo elemento, é alto, e é onde se insere a sala de estar, existem duas maneiras
de aceder a esta sala, pelo exterior, açoteia, ou interior, pela cozinha. É neste elemento
que está outra das principais características da arquitetura vernacular, o miradouro, que
é acedido pelo exterior, que como já falado anteriormente, antigamente tinha duas
funções, observar o mar e os pescadores a chegar, e a seca dos frutos. Apesar de aqui
se ter vista mar, a primeira função não se adequa, e sendo uma zona rural, rodeada de
árvores típicas, oliveiras, azinheira, figueiras, seria para auxílio da agricultura.
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A cozinha tem uma moldura para a esplêndida vista daquela região, onde se abre um
grande pátio, com uma oliveira no centro, é aqui que avistamos a piscina, que também
se encontra numa cota acima, igual aos tanques das hortas, este é estruturado por
pedra da região. Também da açoteia se te acesso à piscina por umas escadas laterais.

Ilustração 220-Açoteia (Ilustração Nossa,2020)

Ilustração 221-Tanque (Caetano,2018)

Ilustração 222 - Piscina. (Ilustração Nossa, 2020).

O pátio é o coração da casa, a mesma desenvolve-se ao seu redor, como nas típicas
casas algarvias, sendo lugar de convívio, onde se tratava da apanha da azeitona ou
alfarroba, se varre os figos da índia, se pisam as uvas para o vinho, é onde os vizinhos
vêm por a conversa em dia e trocam produtos das suas hortas.
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O pátio, é um elemento intemporal, surgiu na arquitetura vernacular de Olhão e
progrediu, foram muitos os outros arquitetos que utilizaram este elemento nos seus
projetos, mesmo que não estejam aplicados no algarve, é algo típico mediterrâneo.
Também no Modernismo, como já referimos, o pátio foi utilizado, por Gomes da Costa,
“os compartimentos eram dispostos em torno de um pátio que, dependendo da largura
do módulo de construção, podia ser colocado mais perto do centro da casa ou na parte
traseira, aberto para o quintal. O pátio passa a ser encarado como um espaço aberto e
utilizável e não somente como uma fonte de luz, permitindo a ocupação do lote em toda
a sua profundidade em concordância com a regulamentação existente e proporcionando
luz natural e ventilação às divisões interiores, sem desperdiçar área que seria
necessária para o antigo corredor lateral (Agarez, 2016a, p. 267 ).

Ilustração 223-Pátio (Ilustração Nossa,2020)

Ilustração 224-Acesso
(Ilustração Nossa,2020)
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A arquitetura vernacular não é composta apenas pelos elementos tradicionais que
compõem uma casa, é caraterizada por todos os pequenos detalhes que a fazem ser
tão típica, desde os seus pequenos recantos, nichos, no quais são armazenados e
expostos, diversos objetos que outrora fizeram parte do quotidiano dos seus habitantes,
desde cântaros, garrafões, jarras de barro, pratos

Ilustração 226-Nicho (Ilustração Nossa,2020)

Ilustração 227-Nicho (Martins, Castro, Torres,
1965)

Tanto na Casa de Agostos, como na Casa Lumm, é evidente os diversos níveis de
coberturas, tanto açoteia como miradouro, havendo um jogo entre acessos, a Casa de
Agostos tem duas açoteias, cada uma com o seu acesso, em diferentes alçados. A Casa
Luum é composta por uma açoteia, a qual se tem acesso por duas opções e um
miradouro, onde as escadas se encontram meio escondidas na fachada tardoz. Na
arquitetura tradicional cubista, também se pode ver esse mesmo jogo de escadas.

Ilustração 228-Planta Piso Térreo (Pedro Domingos)

Mariana Filipe Nunes

186

Um Estudo da Arquitectura Algarvia: Tradição, Modernidade e Actualidade

Ilustração 229-Alçados Casa Luum (Pedro Domingos)

De seguida iremos abordar dois projetos do arquiteto Ricardo Bak Gordon, Casa em
Boliqueime e Duas Casas em Casa Queimada, ambos têm uma referência vernacular,
não que o arquiteto fizesse inteiramente com esse propósito, de recriar ou iludir a algo,
mas sim porque é a resposta adequada para a localização e para as condições
climatéricas em que se encontram, é a tipologia da arquitetura vernacular, porque é a
que faz sentido, e que desde sempre respondeu às necessidades da população da
região.
A casa em Boliqueime, de 2002, também localizada num terreno um pouco árido, como
a anterior, apesar de aqui haver mais vegetação pontualmente.
“Esta casa, situada em Boliqueime, no extremo sul de Portugal, é uma casa da terra
olhando o horizonte, cercada pelo infeliz resultado da proliferação turística.O Projeto
responde a um local delimitado numa forte pendente e encontra o seu lugar na topografia
mais favorável. A operação define-se por mediar e articular na sua concentração espacial
o caráter ainda rural e o extenso horizonte. Desde a rua, o Projeto constrói-se com o
programa doméstico e a frontalidade de um muro habitável, ancorado em volumes, pátios
e plataformas distendidas sobre a paisagem. Superfícies, portas e escadas são
precisadas em suaves diferenças e luzes distintas. O seu caráter táctil denuncia o sentido
da intervenção.
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O Projeto contém um tempo inamovível como que pertencendo desde sempre ao seu
lugar e ao seu horizonte.” (Rodeia, 2007)

Ilustração 230-Alçado Sul (Guerra)

Neste território é visível os resultados da exploração turística nas últimas décadas no
Algarve, construção rápida, de pouca qualidade, sem tradição, sem relação com a
envolvente. Este projeto, foi um dos primeiros do arquiteto e o primeiro no Algarve , o
seu primeiro entendimento da envolvente foi “que estava em pleno caos e que tinha sido
responsável pela destruição de uma quantidade de paisagens urbanas e mesmo a nível
do território, havia uma espécie de ideia de, seja de resorts, seja de disseminação da
paisagem, de construções avulso, uma coisa a que as pessoas chamavam a arquitetura
algarvia, mas que não tinha nada de algarvio, era uma fantasia disforme, acabei por
chamar muitas vezes um estilo Flinstones, por não respeitar os traços da arquitetura
tradicional.”
Perdendo por completo o seu caráter, Bak Gordon quis de certa forma reagir a isso e
“como poderia continuar a escrever ou reescrever aquilo que se encontrava nos valores
das construções algarvias, até um pouco mais do que algarvias, do mediterrâneo, estas
ideias das construções do sul, dos volumes de geometrias relativamente puras, brancas,
contrastante com a própria natureza” (Ricardo Bak Gordon, 2021)
Existiram dois elementos que foram fulcrais no desenvolvimento deste projeto, uma
alfarrobeira, que foi mantida e influenciou na implantação da habitação, uma das

Mariana Filipe Nunes

188

Um Estudo da Arquitectura Algarvia: Tradição, Modernidade e Actualidade

primeiras ideias, foi inclusive, onde a habitação abraçava a casa, mas também a
existência de uma casa no lado Este, completamente descaraterizada, que o arquiteto,
quis de certa forma bloquear.
“Aparecia uma alfarrobeira, que, não te deixava logo construir e empurrava a casa para
sul. De tal modo, que os primeiros desenhos dessa casa, têm muito haver com a
presença dessa alfarrobeira e de andar ali à volta, há uns esquissos iniciais, que até
punha a hipótese de abraçar a própria alfarrobeira, depois acabei por construir a casa
logo a seguir e aparecem imensas imagens da fachada norte, em que é praticamente só
uma parede cega, com uma janela e uma porta de entrada, e a alfarrobeira, que é uma
espécie muito sulista, a luz e sombra, o reflexo nas paredes brancas, vive muito disso,
parece um gesto construtivo forte, por outro lado, vive muito da dinâmica das próprias
luzes e sombras, porque a casa muda muito ao longo do dia, da maneira que se vê a
fachada norte.” (Ricardo Bak Gordon, 2021)

O terreno foi uma das maiores dificuldades, topografia difícil com bastante inclinação,
na serra algarvia, árido, vegetação quase inexistente e pontualmente alguns
aglomerados habitacionais.
É uma casa simples, como é comum nas habitações algarvias, uma planta em L, que
ajuda na distribuição do programa, tendo uma parte privada, onde se situam os quartos,
e uma pública, com a sala e cozinha, entre estas duas zonas, existe um espaço de
transição, que leva para os quartos, onde se situa um lanternim, possibilitando uma luz
zenital “é um espaço muito dinâmico, gosto de imaginar aquele espaço com um sentido
transformador ao longo do dia e do ano, são matérias quer pela luz e a sombra, pelos
reflexos, é um espaço delicadamente mutante, é um espaço de distribuição, mas ao
mesmo tempo tem uma escala e uma proporção que podia ser quase um pequeno
espaço contemplativo”. (Ricardo Bak Gordon, 2021)
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Ilustração 231-Zona de Transição para os
Quartos (Guerra)

Ilustração 232-Acesso ao Atelier (Guerra)

Os quartos têm todos acesso a um pátio exterior, que tem uma caraterística, que ainda
não foi mencionada em nenhum dos casos de estudo anteriores, uma cobertura em
caniço, que faz de sombreamento, havendo assim “o jogo sábio, correto e magnífico
dos volumes sob a luz” (Le Corbusier, 1923)

Ilustração 233-Fachada Sul, Cobertura em Caniço
(Guerra)
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A cobertura de origem vegetal, muito comum no meio rural devido à sua facilidade e
conveniência, recolhido localmente, “O aproveitamento da vegetação para a construção
faz com que nesta se reflita a disponibilidade de espécies encontradas ou cultiváveis no
território, consequência das caraterísticas geográficas e da ação do Homem, que revela
um entendimento profundo do habitante da Serra relativamente ao seu território, aos
ritmos da natureza e ao ciclo vegetativo das plantas.” (Ribeiro, 2008).
Tradicionalmente este método construtivo era constituído pelo caibro, elemento
estrutural, colhido das árvores típicas da região, azinheira, pinheiro, oliveira e eucalipto,
as varas, que ajudavam na estrutura das ripas das coberturas, eram colocadas por cima
dos caibros, que consoante a dimensão do vão a vencer variava o seu número, as canas
eram atadas com elementos de fixação às varas e entre si.

Ilustração 235-Cobertura em Caniço, Lutão, Alcoutim (Ilustração Nossa,2020)

Ilustração 236-Cobertura em Caniço, Lutão, Alcoutim
(Ilustração Nossa,2020)

Neste caso de estudo este método construtivo não se aplica, por ser apenas um
elemento de sombreamento exterior é composto apenas por uma esteira de caniço
apoiada numa estrutura.
Com o desenho abaixo exposto (ilustrações 237 e 238) é visível a relação deste projeto
em Boliqueime com a habitação tradicional em contexto rural. A nível da fachada é
simples e de piso térreo, em planta, organiza-se horizontalmente, tradicionalmente é
habitação era composta por mais divisões, estando bastante repartida, e existindo
elementos no exterior, como a cozinha e o forno, o exemplo por nós escolhido, por ser
uma arquitetura contemporânea, já não compõe estes elementos, respondendo a uma
nova vivência do espaço da habitação, que outrora foi completamente diferente, visto
que as pessoas do meio rural, ocupavam a sua habitação, não apenas para viver, mas
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como meio de subsistência, como é possível ver na legenda da imagem, onde existia o
celeiro, palheiro e galinheiro.

Ilustração 237-Planta da Casa em Boliqueime (Bak Gordon)

Ilustração 238-Planta e Alçado de Habitação Rural em Alte (Raposo, 1995)

A habitação desenvolve-se na horizontal, mas existe um elemento vertical, uma torre, aí
existe apenas uma área programática, um atelier. Neste projeto existem três níveis de
terraços, um pátio exterior no piso térreo, a açoteia, que tem dois acessos, um pelo
exterior e um pelo interior, de maneira a evidenciar a relação com da habitação com os
espaços exterior e a existência dos diferentes níveis de terraços, e o mirante, que é o
único espaço que tem uma visão transversa da paisagem, que se acede pelo interior do
atelier.
A casa é toda virada a Sul, é essa a fachada que se abre para a serra, onde se
encontram a maioria dos vãos da habitação e o pátio, a fachada norte é quase cega,
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onde se encontra a porta de entrada, uma janela e a alfarrobeira, “que é uma espécie
muito sulista, a luz e sombra, o reflexo nas paredes brancas, vive muito disso, parece
um gesto construtivo forte, por outro lado, vive muito da dinâmica das próprias luzes e
sombras, porque a casa muda muito ao longo do dia, da maneira que se vê a fachada
norte.” (Ricardo Bak Gordon, 2021)
O programa distribui-se todo num único piso, tendo a piscina como limite do lote “…que,
como um maciço reservatório, se projeta em direção ao mar, que se adivinha ao longe”,
(Ricardo Bak Gordon, 2021) este foi o único elemento que sofreu alterações ao longo
dos anos, deixou de ser um promontório solto, devido a alterações feitas ao terreno, o
que acabou por descaraterizar a ideia inicial.

Ilustração 239-Fachada Norte (Guerra)

Ilustração 240- Piscina como elemento solto
(Guerra)

Neste projeto é visível a importância dada à luz e sombra, da maneira que reflete nos
materiais e influência os espaços. Os materiais escolhidos foram simples e típicos da
região, o caniço, que como mencionamos era algo bastante utilizado na arquitetura rural
como método de sombreamento, o pavimento em tijoleira e azulejo vidrado. Este último
material foi apenas utilizado em dois espaços, a divisão que dá para os quartos e no
atelier situado na torre, são espaços onde a luz é fundamental e dinamizadora.
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Ilustração 241-Acesso em Tijoleira (Guerra)

Ilustração 242-Acesso em Tijoleira, Lutão,
Alcoutim (Ilustração Nossa,2020)

“O cruzamento entre o legado da arquitetura vernácula e o das vanguardas históricas
tem sido bastante investigado. Isto vem a propósito da Casa em Boliqueime, projeto que
permite duas leituras. A primeira é pressupor que estariam interessados nesse legado
vernáculo quando a desenharam. A segunda é a negação da primeira. Devido à
incapacidade de gestão urbanística do território algarvio surgiram equívocos que se
transformaram numa espécie de verdade. Esta casa não procura recuperar valores da
arquitetura tradicional, mas protagonizar um grito de alerta face à disfunção absoluta
desse território. Pela sua exposição na paisagem e, por estar implantada na transição
entre o algarve mais fustigado e aquele da serra, procurámos investigar como é que se
construía uma arquitetura sensível à paisagem. Interessam-me essas arquiteturas do sul
que operam por contraste com a natureza. E é isso que acredito que vale a pena trazer
à discussão contemporânea” (Carvalho, 2005)
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Ilustração 243-Plantas, Alçados e Corte da Casa em Boliqueime (Bak Gordon)
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O projeto com o início em 2002 e conclusão em 2007, consistia na criação de duas
casas “gémeas”, Duas Casas em Casa Queimada, isoladas na natureza, para o artista
plástico Pedro Cabrita Reis.

Ilustração 244-Desenho das Duas Casas em Casa Queimada (Bak Gordon)

“Num território fortemente marcado pela paisagem natural composto por cabeços e
vales, característico da serra algarvia na região do sotavento, estas duas casas
constroem-se contra a natureza, espécie de marcos geodésicos que entre si e em
conjunto com outros abrigos formam uma rede que anuncia a presença do homem.” (Bak
Gordon)

O projeto é composto por duas casas idênticas, volumetria que remete para o cubismo
olhanense, em que é a “lógica da massa que constrói o volume”. (Carvalho, 2005) Segue
assim a ideologia cubista, através da repetição de elementos, com as suas típicas
coberturas planas e a cor predominante, o branco, recriando a utilização da cal,
habitações com traços geométricos, aqui apesar de não se inserir no berço deste
movimento, Olhão, para o arquiteto fez sentido de alguma forma recriar nestas casas
gémeas.
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Ambas as casas encontram-se num ponto alto, de forma a estabelecer uma relação com
o território, do ponto de vista tradicional, a localização era um ponto estratégico, que
permitia uma vista desafogada para a envolvente, havendo um maior domínio e
proteção.

Ilustração 245-Duas Casas em Casa Queimada (Finotti)

O território no interior do algarve, constituído por dois cabeços, uma topografia
relevante, “Lembro-me de um esquisso que fiz do primeiro dia que fui lá, que se vê muito
esta impressão da orografia do território e fiquei bastante impressionado com esta ideia
de escala e imponência dessa mesma topografia.” (Ricardo Bak Gordon, 2021)
Formalmente são duas habitações gêmeas, com pequenas diferenças entre si,
começando pela sua implantação, estão colocadas a diferentes níveis da altimetria, uma
está mais enraizada na topografia a outra por ter um piso extra, é ligeiramente mais
elevada e recuada, “tem uma espécie de embasamento à volta que vai descendo a
montante e a jusante para os vários ambientes do território”. (Ricardo Bak Gordon, 2021)
A volumetria é um jogo de massa e vazio, inicialmente parece um cubo, do género da
tipologia praticada em Olhão, mas depois reparamos nos vazios que a recortam, que
constituem os três terraços dos quartos. Pela metodologia que foram realizadas estas
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habitações, quase que se assemelha com uma maquete, um volume simples, com
recortes “são concebidas como se fossem uma espécie de maquete ou seja tu fazias a
tua parede exterior cavada, estocada, rebocada, e depois está feita a casa quando
acabas a parede, porque os próprios vãos são justapostos, são uma espécie de
assemblagem que vem por fora e que se agrafa e aparafusa à própria parede, quando
vês a casa antes de receber os vãos é uma autêntica maquete”, único elemento que
trespassa para além da volumetria, é a piscina, que se sobrepõe na paisagem. (Ricardo
Bak Gordon, 2021)
A habitação é feita na sua forma mais simples e pura, mais tarde é que são
acrescentados os restantes elementos, que a fazem ser uma casa, é o caso dos vãos,
que são exteriores e compostos por três camadas, vidro, rede mosquiteira e portada de
aço, todas elas justapostas, que se encontram no exterior, aparafusadas à própria
parede.
Com influência da arquitetura cubista de Olhão “típica moura do Algarve foi, pois uma
casa em forma de cubo, ou quase cubo, com dois recintos, terraços e muitas vezes
tôrre-mirante” (Santos, 1934). Como já mencionamos anteriormente o elemento da
açoteia tem bastante importância na região, encontrando-se mais em zonas piscatórias
do litoral, mas também existem exemplares um pouco por todo o algarve, adaptando-se
às necessidade das populações, sendo comum haver até três níveis de terraços, que
tradicionalmente corresponderiam à açoteia, mirante e contra-mirante, neste projeto,
existe apenas dois níveis, não indo de encontro a essa ideologia, mas de certa forma
respeitando e moldando-se à contemporaneidade, Bak Gordon criou assim dois níveis
de intimidade, um privado nos quartos e o público na açoteia.
“Têm esses princípios (da cidade de Olhão), é pegar na forma mais pura, num espaço
formal, geométrico e bastante banal até, cuja a sua força é o contraste que estabelece
com a própria paisagem, é a mão do homem contra uma paisagem daquelas, quase
indomável ao mesmo tempo e o trabalho de subtração sobre a própria forma, de modo
que, os positivos e negativos vão alimentando as diferentes áreas programáticas e
também o acesso à luz. Em Olhão é um bocadinho isso que acontece, funciona assim
com uma espécie de território introspetivo, que acontece nas cidades do Norte de África.
Aqui os negativos não são tão introspetivos, porque estão sempre projetados sobre a
paisagem, estás nestes terraços com algum recuo, que te oferece uma certa proteção,
mas estás sempre exposta a uma paisagem infinita.” (Ricardo Bak Gordon, 2021)
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Em Olhão as habitações desenvolvem-se em comprimento, havendo divisões que não
têm ventilação e luz solar, casas estreitas, de pequenas dimensões, numa métrica de
repetição, já a Casa Queimada foge um pouco a isso, a métrica é de certa forma
inexistente por se encontrar isolada, apenas com a sua casa gémea, que até pode
ajudar a recriar o imaginário de Olhão, e é uma habitação de muito maiores dimensões
contrastando com as pequenas casas que se encontram no centro piscatório da cidade.
“Em Corte da Seda (imagem 249), embora não seja um caso típico na sua conceção, é,
no entanto, um curioso exemplo, onde elementos tão comuns nas construções algarvias
se agrupam de forma original, dando ao conjunto a unidade arquitetónica e o interesse
plástico quase cenográfico na sua síntese” (Martins, Castro, Torres, 1961, p.353)

Ilustração 246-Habitação em Faro (Fernandes, 2008)

Ilustração 247-Habitação em Corte da Seda (Martins,
Castro, Torres, 1961)

É constituído por dois pisos, no piso térreo encontram-se as áreas públicas, cozinha e
a sala, em open space, o piso superior é a zona privada da casa, onde se encontram os
três quartos, cada um com o seu respetivo terraço privado, de maneira a enfatizar o
contraste entre programas comunitário/recolhimento.

Ilustração 248-Entrada (Finotti)
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“...da maior intimidade como se de celas monásticas se tratasse, cada qual com o seu terraço,
aberto sobre o infinito da paisagem que não se esgota antes de chegar ao mar.” (Nunes, 2021b)

Neste projeto, o elemento principal é o terraço, havendo três para os quartos e a açoteia,
que decora a fachada principal, sendo o acesso feito pelo exterior, de onde se tem uma
vista infindável da serra de Tavira, com os montes a rasgarem o céu.
“E as açoteias que neste projeto são extremas, porque existem umas escadas de tiro,
que hoje em dia não seria aprovada, mas é uma emoção, uma experiência arquitetónica,
faz toda a diferença subires uma escada e deparares-te com toda aquela paisagem.”
(Ricardo Bak Gordon, 2021)

Ilustração 250-Volumetria Casa Queimada (Finotti)

Ilustração 251-Acesso à Açoteia
(Finotti)

Também no Modernismo houve uma adaptação da arquitetura cubista, onde referimos
na Arquitetura Tradicional e as suas Origens a construção dos bairros económicos de
Olhão, que seguiram o Bairro da Barreta e o Bairro dos Sete Cotovelos, já mencionados,
estes foram de construção orgânica que acompanhou os tempos e as necessidades, já
no inicio do século XX surgiram arquitetos que “pretendiam lidar com a arquitetura
olhanense, como tirar o partido das tradições arquitetónicas populares de
Olhão…adaptada à localidade e às necessidades populacionais” (Agarez, 2013)
No projeto do Bairro de casas para Pescadores, o arquiteto Inácio Peres de maneira a
que as habitações em série não se tornassem monótonas, tornou as fachadas mais
dinâmicas, emparelhando umas escadas que dão acesso à açoteia, “Orlando Ribeiro
[…] aceitava aqui sem pejo que o estilo de construção tradicional - as açoteias e as
respetivas escadas- se convertessem nisso mesmo, num estilo livre e naturalmente
adaptado […] Em sentido semelhante, o geógrafo alemão Wilhelm Giese […] assinalou
as casas espaçosas de dois andares com todas as comodidades modernas […] tinham
adoptado um elemento tradicional: as escadas exterior que, projetada da empena de
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cada casa, dava acesso à moderna açoteia como as que, nas casas tradicionais do
centro, ligavam as velhas açoteias aos mirantes.” (Agarez, 2013) Bak gordon seguiu
esse mesmo princípio, embutindo uma escada de tiro que permite o acesso à açoteia.

Ilustração 252-Perpectiva do Bairro de Casas para Pescadores, Fernandes, 1945
(Agarez, 2013)

Ilustração 253-Bairro de Casas para
Pescadores, 1950 (Agarez, 2013)

Interiormente o pavimento é em betonilha de cimento e o teto em betão aparente,
criando um referencial cromático ao nível dos planos horizontais e afastados um do
outro por paredes estucadas e pintadas de branco.
“Estruturalmente há uma certa complexidade uma riqueza, e, portanto, manter o betão
aparente também de algum modo é revelar as virtudes dessa matéria. Podia ter estucado
o teto e fazer a casa toda branca, mas ao mesmo tempo não me apeteceu deixar o os
planos verticais brancos, onde abres os vãos essa possibilidade de o branco amparar ou
enquadrar estes quadros vivos que estão no exterior. E pelo contrário estás entalada
entre dois planos cinzentos que são mais matéricos e que são mais reveladores do
próprio sistema construtivo. Estas casas vivem muito disso, de revelar o seu sistema, a
começar na laje de betão e acabar nas janelas, que é um sistema completamente visível,
não há nada que não consigas ver como matéria assemblada, não apenas no que é,
mas também como se constrói.” (Ricardo Bak Gordon, 2021)
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Ilustração 254-Alçados e Plantas (Bak Gordon)
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente dissertação teve como objetivo estudar a arquitetura algarvia, e de que modo
isso influenciou os estilos arquitetónicos que se seguiram até aos dias de hoje.
Começámos por fazer um levantamento de toda a região, recolhendo informações a
nível geográfico, dos materiais, métodos construtivos, tipologias habitacionais.
Primeiramente pelo contexto histórico, pois achámos imperativo conhecer a história da
região e a importância de todos os eventos e elementos, para o que conhecemos
atualmente, que influência levaram o Algarve a deter certas caraterísticas. O facto de
Portugal ser pioneiro da Expansão dos Descobrimentos e a localização geográfica
benéfica do algarve na costa, trouxeram diversos elementos que viriam a influenciar a
vivência das populações.
Apesar da região não ter uma grande dimensão, existem diversas caraterísticas típicas
da zona onde se inserem, o Algarve está dividido por três zonas geográficas, que são
completamente diferentes entre si, Litoral, Barrocal e Serra, tanto a nível geográfico,
climático e arquitetónico. E por serem zonas tão distintas, houve a procura de responder
às necessidades de cada uma, com os elementos disponíveis, assim cada uma delas
utilizou materiais regionais nas suas construções.
Com tanta diversidade tivemos a necessidade de dar um melhor contexto da zona, ao
longo dos séculos, desde os primórdios à atualidade, destacar alguns edifícios de
inspiração barroca, neoclássica, arte nova, árabe, revivalista. Mas sendo o Movimento
Moderno, um dos focos de estudo desta dissertação, que tanto impactou a arquitetura
mundial, e o algarve não poderia ser exceção.
Focamo-nos então nos maiores nomes do modernismo no Sul do País, Manuel Laginha,
António Vicente de Castro e Manuel Gomes da Costa. Arquitetos acabados de sair da
Escola do Porto, inconformados com o estilo do Estado Novo, e procuraram assim uma
nova linguagem. Apesar de cada um ter feito o seu percurso profissional em diferentes
cidades do algarve, Faro, Portimão e Loulé, todos tinham em comum a mesma
ideologia, os princípios do modernismo, mas sempre presente o regionalismo critico.
Relacionavam elementos tradicionais com o modernismo, nunca esquecendo o seu
contexto e as suas especificações. Não tencionavam recriar a arquitetura vernacular,
mas sim reinterpretá-la e aplica-la àquele tempo.
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Por ser uma dissertação focada na região sul do País, não poderíamos deixar de
mencionar a arquitetura do turismo, mas sem aprofundar muito e também mostrar
exemplos de uma arquitetura com influências modernistas, na segunda metade do
século XX, também nestes exemplos foi visível a inspiração na arquitetura tradicional e
os elementos pelos arquitetos escolhidos para integrarem as suas obras.
Depois de reunir toda esta informação, decidimos relacioná-la com projetos de
arquitetura atual, demonstrar que a arquitetura vernacular e tradicional não está
ultrapassada, que é uma resposta ao lugar. Preservar estes elementos, que é possível
recuperar materiais e técnicas de construção tradicionais e adapta-los aos tempos
atuais, existir um cruzamento de informações entre o passado e o presente, permitindo
uma arquitetura que melhor se adapta às cidades e às populações.
Nesta investigação quisemos contribuir para o conhecimento e valorização da
Arquitetura Algarvia, consciencializar para a preservação do património arquitetónico,
seja ele, Vernacular, Modernista ou Contemporâneo.
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Exposição: “MGC: Moderno ao Sul”
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Entrevista via email a Tatiana Bento/ Sena Architects (Tatiana Bento, 2020)
Queria saber como foi o seu percurso profissional e qual a sua maior referência
arquitetónica, nacional e internacional.
Iniciei o Curso em 2001 no Instituto Superior Técnico, era o segundo ano da nova Licenciatura
de Arquitectura que pretendia marcar a diferença por ter uma forte componente de
engenharias. No Quarto ano conheci quem até hoje mais inspirou a minha postura na
Arquitectura o Arquiteto Mario Suakay. Temos abordagens e visões completamente distintas
da Arquitectura, mas foi com ele que desenvolvi a forma de encarar a vida de arquiteto, o
sentido de funcionalidade, a perseverança, o rigor e a honestidade. Características que
considero essenciais no desenvolver da prática.
Não tenho grandes referências no sentido mais comum da expressão - no sentido se
admiro a obra de determinado arquiteto acima de outros - não, não tenho essa postura, os
arquitetos que mais admiro não têm nome e as obras que mais me comovem não têm projeto,
são edifícios construídos por anónimos, que nascem ao sabor da necessidade e acumulam
saber ancestral.
Depois de acabar o curso integrei a equipa da Sua Kay arquitetos onde estive envolvida em
projetos comerciais de grandes dimensões como é o facto do centro comercial de Tavira ou
da Sede do Banco BIG. Em 2009 optei por uma experiência fora do país e mudei-me para o
País de Gales no Reino Unido, foram anos de crise onde estive envolvida com ateliers de
menor dimensão e em contacto com projetos de habitação. Foi lá que formei a
Sena Architects.
Em 2013 era altura de voltar a Portugal e de, com a experiência acumulada, iniciar a minha
própria aventura na área que me dá mais prazer trabalhar, a reabilitação de edificado antigo.
Porque decidiu abrir o seu atelier em Olhão?
Durante o último ano da minha Licenciatura selecionamos uma grande área de estudo, no
meu caso sustentabilidade na Arquitectura. Durante esse ano, além dos conhecimentos que
nos foram passados a nível de novas tecnologias, exploramos também o facto que a
construção tradicional é riquíssima em potenciar soluções que tiram o melhor partido
possível do meio em que se inserem sendo por isso sustentáveis e em harmonia com a
envolvente. Durante esse período e nos anos seguintes em que trabalhei em Arquitectura
comercial na Sua Kay Arquitetos reforcei o conceito que um dos melhores caminhos para
atingir um desejado nível de sustentabilidade era realmente a reabilitação com recurso a
materiais tradicionais. Daí nasceu e cimentou-se esta grande paixão pela reabilitação de
edifícios antigos.
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A mudança para Olhão foi simplesmente o próximo passo. Olhão, por ser a minha terra natal,
representa um grande imaginário para mim, aqui conheço todas as ruas, sei quando foram
calcetadas, a quem pertenceu aquela casa ou quando foi ampliada, tenho aqui as minhas
raízes, mas também as raízes e histórias dos meus pais, familiares e amigos. Olhão é
orgânico e cresceu sempre ao sabor das necessidades e isso permite-nos ler história nos
seus edifícios.
Mas Olhão era também o lugar perfeito para reabrir a minha prática em Portugal, sendo um
local que conheço profundamente e que necessita de reabilitação do seu edificado estavam
reunidas as condições para desenvolver a minha área de preferência, a reabilitação.
Em relação à Casa Barreta, é uma casa para um cliente com uma ideia específica do
que queria ou era uma casa própria, vi a entrevista na Sic News e fiquei com a ideia de
que a casa era para si. Se foi para si porquê o Bairro da Barreta?
Na mesma Rua da Casa Barreta levei a cabo 2 projetos. The Marmalade House, que me
pertence e que é referida na entrevista da SIC; e a Casa Barreta que pertencia a um amigo
que simplesmente me depositou o projeto nas mãos para desenvolver. O Bairro da Barreta é
especial, pelo bairro em si, um dos primeiros de Olhão, mas acima de tudo pela vivência das
ruas desse bairro. É um Local onde todos nos conhecemos, os vizinhos batem á porta para
pedir um qualquer ingrediente que falte ou oferecer peixe que alguém apanhou a mais. É um
local onde no verão todos trazemos o grelhador e as mesas para a rua e nos juntamos ao
jantar. Esse, acima de qualquer qualidade arquitetónica, é o espírito da Barreta, e a razão
pela qual atrai tantos de nós.
Com a Casa Barreta havia uma grande Liberdade de projeto, não havia programa, e por isso
coube-nos a nós "ler" o existente e visualizar o "potencial", tentando sempre respeitar e
honrar o que esta casa foi, o que é e o que virá a ser.
No processo, que elementos tradicionais vinham com a casa que achou que era
imperativo manter ou recuperar, havia algum elemento que descaracterizasse a
Arquitectura da região?
A Casa Barreta havia sido alvo de ampliação nos anos 70, altura em que se construiu o piso
2. Infelizmente durante essa ampliação muitos dos elementos tradicionais foram retirados e
encontrava-se completamente descaracterizada. Havia muitas situações de painéis de chapa
na cobertura, de vasos de alumínio, de paredes interiores e exteriores cobertas com azulejos,
tetos falsos etc.
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Na nossa visão de intervenção começamos por "despir" o edifício de anteriores intervenções
tentando chegar ao cerne do que era antigo e do que não o era. Todos os elementos antigos
encontrados foram reabilitados, recorrendo a técnicas tradicionais em tudo semelhante
às utilizadas na altura da sua construção, como foi o caso das abóbadas de tijolo de burro.
Alguns elementos foram depois adicionados como se trata das cantarias e socos em pedra
local, dos vãos de madeira maciça, dos frisos em massa na fachada entre outros, esses
elementos haviam sido removidos, mas por aferição do conjunto do edificado circundante,
conclui-se que a sua presença foi anteriormente uma realidade.
A materialidade do pavimento e da cobertura era algo que já existia na habitação préexistente ou foi algo que decidiu, para ir de acordo com os edifícios históricos da zona
e o facto de ser em abobada?
O Piso 2 e o Piso 3 (mirante) já eram de facto existentes e edificados nos anos 70. Isto
significa que os seus métodos de construção eram pobres e desconectados do Piso 1 original
da habitação. O nosso trabalho aqui foi mais no sentido de integração, antes tínhamos 2 pisos
que não possuíam ligação visual entre si. Agora esperamos ter atingido uma unidade que
faça jus ao bairro onde se insere.
Quando viu a habitação pela primeira vez qual foi a primeira ideia que teve para o
projeto, conseguiu ir de acordo com a mesma? Hoje em dia há algo que gostaria de ter
feito diferente? Qual foi a maior dificuldade?
Quando visitei pela primeira vez a habitação foi uma excitação enorme. Era um patinho feio...
mais que feio, horroroso, completamente descaracterizada, alterada e corrompida... em suma
perfeita. Dos Projetos do Atelier que me dão mais prazer são aqueles que todos pensam que
seria melhor demolir e voltar a erguer, que se encontram tão danificados que já não há muito
a fazer, foi assim com a Casa Barreta, com a Salt House e mais recentemente com a Casa
dos Gelados.
Com a casa Barreta foi o facto de possuir um mirante, mas que não tinha escadas de acesso,
quando subimos lá acima, vislumbramos umas das melhores vistas sobre as ilhas barreiras
em Olhão. Todo o projeto girou em torno de criar um sistema de açoteias, mirantes e
varandas.... vários níveis para várias vivências, algo típico da vida de bairro olhanense.
Em termos de dificuldades foi sobretudo o Piso 2 que nos causou mais problemáticas.
Conforme referi foi edificado nos anos 70, de construção pobre e desconectada do seu
histórico (o piso 1). Criar uma linguagem que corresse pela casa de forma a que a lêssemos
como uma nem sempre foi fácil, é algo que esperamos ter atingido, mas que foi altamente
construído pela regulamentação existente e pelas reduzidas dimensões do lote.
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Porque optou por caixilharia em madeira? E por manter a integridade da açoteia?
Tradicionalmente toda a nossa caixilharia tradicional em Olhão e de madeira e o Plano de
Pormenor da Baixa dá preferência exatamente ao uso desse material. A grande
diferença entre a linguagem do Atelier e a linguagem puramente tradicional é a nível de
pormenorização da caixilharia e de cor.
Nesses 2 pontos temos opções muito distintas das tradicionais Olhanenses, embora
utilizamos o mesmo material base. O nosso desenho de caixilharia tende a simplificar o
tradicional, a apresentar uma linguagem mais contemporânea, e muitas vezes associada a
caixilharia de alumínio, e uma opção de projeto por gostarmos de introduzir alguma
modernidade em pequenos detalhes, simplificando a leitura das linhas e consequentemente
do edificado.
A outra grande diferença, e opção deste Atelier, é o uso natural dos materiais. O revestir a
madeira a tinta é para nós um desperdício de cor, grão e veio em suma um desperdício de
beleza natural, por tal optamos por orgulhosamente expor as nossas madeiras sempre que
possível.
Em relação á Açoteia, é um elemento incontornável da vida quotidiana. Nas açoteias se
secava o peixe e o figo, nas açoteias se estendia a roupa, nas açoteias se fala com os
vizinhos e se apanha banhos de sol, as gentes de Olhão vivem tanto dentro de casa como
fora dela, e as açoteias são compartimentos ao ar livre. Olhão cidade cubista, seria criminoso
não fazer destas açoteias o centro da casa.
Foi importante respeitar a envolvente e de certa forma representar isso no projeto?
Aqui as habitações estão coladas umas às outras, as pessoas saltam os muretes das
açoteias quando precisam de ir ver os seus vizinhos, aqui o conjunto é certamente mais
importante que o singular. Este projeto não vive sem o conjunto e olhou constantemente em
seu redor na sua fase de conceção.
Se pudesse como descreveria o projeto em apenas uma frase?
Reintegração
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Entrevista via email a Filipe Paixão/Corpo Atelier (Corpo Atelier, 2021)
De como surgiu o convite para este projeto, se o cliente já tinha algo em mente ou se
tiveste total liberdade. Encontrei que o programa é composto por uma galeria de arte e
duas habitações, existe relação entre os programas ou são completamente
independentes.
O projecto chegou até nós de uma forma inesperada. A imobiliária que vendeu a ruína
recomendou-nos aos clientes para fazermos o projecto. Na altura, foi um projecto
particularmente importante pois foi o primeiro num contexto bastante denso e histórico, além
de toda a complexidade técnica do projecto. Os clientes (um casal, uma senhora portuguesa
que emigrou para França e casou com um francês) eram, além de pessoas muito queridas,
coleccionadores e vendedores de antiguidades. O plano deles era virem para Portugal,
morarem ali e terem uma galeria para expor/vender as peças que trocavam, assim como ter
um apartamento em cima para quando os filhos visitavam.
Tivemos liberdade total para conceber o projecto, sendo que nos foi pedido que
mantivéssemos alguns elementos (paredes em pedra, um arco, etc.). Além de toda a história
da casa, com elementos com centenas de anos, havia o facto de ter sido a casa do Zeca
Afonso, no período em que deu aulas em Faro e que, nos anos em que morou lá, coincide
com os anos em que escreveu a Grandola Vila Morena.
Quando visitámos a ruína e investigámos todos estes factos, tivemos mais ou menos duas
semanas sem fazer nada. Paralisados com receio de que a nossa intervenção, que iria ficar
ali construída durante anos/décadas, não estivesse à altura.
Mais tarde, entendemos que aquilo que fizéssemos deveria seguir numa lógica de
continuidade, ou seja, de pegarmos em algo com uma longa história e a nossa intervenção
deveria ser continuar essa história da melhor forma que soubéssemos. Nem mudar
radicalmente essa história, nem “fingir” que a nossa intervenção não existe e andar com
demasiados cuidados. Isso libertou o exercício e daí, o projecto saiu num dia.
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Quando visitou o espaço pela primeira vez, qual foi o elemento que mais marcou, e o
que fizeste questão de manter no projeto.
O facto da habitação se encontrar no interior das muralhas de Faro, influenciou ou
limitou o projeto de alguma forma. Decidiste demolir as paredes interiores, mas manter
o alinhamento das mesmas. Utilizaste alguma influência da arquitetura vernacular da
região, a nível da tipologia, dos materiais, técnicas.
Nessa lógica, e porque o interior estava todo em muito mau estado, demolimos tudo e
reconstruímos as paredes nos mesmos alinhamentos, abrindo apenas onde era necessário.
Não fazia sentido criar outra lógica de paredes interiores, porque estas tinham que ver com
os alinhamentos das janelas, e essas não podíamos mudar. A ideia de marcar as paredes
que retirámos, assim como usar mais uma técnica de recorte (que tem que ver com a ideia
do inacabado e da sobreposição, que se encontra ao passear pela cidade velha), foi para nós
a primeira abordagem com o sentido de memória. Foi um projecto fundamental para o que
fazemos hoje, que é, mais coisa menos coisa, variantes desses temas. Foi quando
aprofundámos a referência, que nos é muito querida, do Matta Clark e quando fizemos os
primeiros desenhos com recortes e colagens. Foi um ponto de viragem na estética e
abordagem do atelier. As referências arquitectónicas que usámos foram aquelas que
encontrávamos ali à volta. A porta do nascente do castelo, por exemplo, tem muito que ver
com o projecto. Os materiais e soluções técnicas que usámos foram os mais simples
possíveis, principalmente porque não sabíamos detalhar um projeto bem o suficiente para
algo mais complexo. Pareceu-nos que o mármore e a madeira resultavam bem com as
paredes em pedra que queríamos manter. Tinham nobreza suficiente e não retiravam
protagonismo aos elementos antigos.
Infelizmente, e não que isso seja importante para a tese, mas faz parte da história do projeto,
acabámos por não assumir a paternidade. A obra não correu muito bem, o construtor não
respeitou várias coisas do projeto, nem os timings de obra, os clientes aborreceram-se com
o processo e alteraram materiais e o próprio projeto. Foi uma aprendizagem muito grande e
temos pena que o projeto não seja aquilo que poderia ter sido. Ainda hoje não está acabado.
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Entrevista via videochamada com Ricardo Bak Gordon (Ricardo Bak Gordon, 2021)

Fez dois projetos no Algarve, a Casa em Boliqueime e as Casas em Casa Queimada,
pode dar alguma contextualização dos projetos e da região
Das duas casas a primeira que fiz, foi em Boliqueime, uma das primeiras que fiz em toda a
vida, e claramente a primeira que fiz no Algarve, e quando fiz essa casa olhava um bocado
para o algarve como um território que estava a acontecer uma espécie de um boom turístico,
que estava em pleno caos e que tinha sido responsável pela destruição de uma quantidade
de paisagens urbanas e mesmo a nível do território, havia uma espécie de ideia de, seja de
resorts, seja de disseminação da paisagem, de construções avulso, uma coisa a que as
pessoas chamavam a arquitetura algarvia, mas que não tinha nada de algarvio, era uma
fantasia disforme, acabei por chamar muitas vezes um estilo Flinstones, por não respeitar os
traços da arquitetura tradicional.
A minha sensação era de como é que podia reagir um pouco a isso e como poderia continuar
a escrever ou reescrever aquilo que se encontrava nos valores das construções algarvias,
até um pouco mais do que algarvias, do mediterrâneo, estas ideias das construções do sul,
dos volumes de geometrias relativamente puras, brancas, contrastante com a própria
natureza, aberturas necessárias para a relação do interior/exterior, ou outros temas, como a
profundidade das próprias paredes, mas já relacionado com um tecnologia que estava um
pouco para lá do nosso tempo, técnica que acabei por recuperar no projeto de Boliqueime,
na utilização de uns armários numa parede, que acabam por oferecer uma espessura
profunda aos vãos exteriores, que tem uma espécie de “pescoços “ para o interior,
precisamente para conseguir conter dois degraus que fazem a transição entre o estar dentro
e o estar fora para a açoteia, mas ao mesmo tempo, levar o vão para o interior, dar um espaço
temporal.
A vida do algarve é muito feita na exterior, nas açoteias, nos terraços, por isso fizemos aquele
grande terraço. Esse era o tema e o tempo, de algum modo, havia ali outros temas, um terreno
muito complexo e difícil, por um lado tem uma topografia muito difícil, brutalmente inclinada,
por outro lado, um pescoço, que vinha desde a entrada, e, portanto, quando o pescoço
terminava, quando se abria, aparecia uma alfarrobeira, que mais uma vez, não te deixava
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logo construir e empurrava a casa para sul. De tal modo, que os primeiros desenhos dessa
casa, têm muito haver com a presença dessa alfarrobeira e de andar ali à volta, há uns
esquissos iniciais, que até punha a hipótese de abraçar a própria alfarrobeira, depois acabei
por construir a casa logo a seguir e aparecem imensas imagens da fachada norte, em que é
praticamente só uma parede cega, com uma janela e uma porta de entrada, e a alfarrobeira,
que é uma espécie muito sulista, a luz e sombra, o reflexo nas paredes brancas, vive muito
disso, parece um gesto construtivo forte, por outro lado, vive muito da dinâmica das próprias
luzes e sombras, porque a casa muda muito ao longo do dia, da maneira que se vê a fachada
norte.
As materialidades também eram locais, o caniço, a cerâmica do pavimento, em tijolo de burro,
cerâmica maciça, que foi aplicada, quer no interior da casa, quer em todos os terraços, há
uns azulejos de santa catarina, vidrados à mão.
Já que estamos na materialidade, e que acabou de mencionar a tijoleira, o porque da
utilização desse material no pavimento e também para forrar as paredes que dão
acesso a um dos terraços, e a diferença da forma, do tradicional retângulo, para o
quadrado.
Só há dois sítios que levam esse azulejo (quadrado), essa subida para o terraço e uma outra
saleta que vai para os quartos, no fundo são dois espaços de transição e que têm umas luzes.
Por exemplo, o espaço que vai para os quartos, tem uma luz zenital, tem um lanternim, que
reflete nestes azulejos vidrados e é um espaço muito dinâmico, gosto de imaginar aquele
espaço com um sentido transformador ao longo do dia e do ano, são matérias quer pela luz
e a sombra, pelos reflexos, é um espaço delicadamente mutante, é um espaço de distribuição,
mas ao mesmo tempo tem uma escala e uma proporção que podia ser quase um pequeno
espaço contemplativo, porque eu é que está a única janela virada a norte da casa, aliás a
única janela do alçado norte da casa, onde está a alfarrobeira, e estás à procura de uma
atmosfera.
O facto de existir a alfarrobeira e também uma casa no lado este, descaraterizada, que
fez questão, de certa forma, bloquear, ajudaram na implantação da habitação.
Exatamente, estes movimentos que a casa vai fazendo, seja a torre, aliás a casa tem todas
as aberturas só norte-sul e depois tem uma única abertura poente-nascente que é na torre, e
portanto, é quase uma espécie, de enquanto se está junto à terra tens uma relação com o
mar, com as coisas mais próximas e quando sobes à torre, acabas por ter uma relação mais
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ligada ao horizonte do algarve, porque estás numa posição que vês 30 ou 40 km para cada
lado.
O porquê a construção dessa torre, visto que a habitação de desenvolve na
horizontalidade, e depois existe esse elemento vertical.
A torre não vive sozinha, no fundo isto é uma espécie de um volume que tu vais moldando e
pousando no território, vai servindo para realizar os trabalhos que tens que fazer, quando
tens que tapar o vizinho, dobras na horizontal, quando tens que fazer a piscina, estendes
transverso ao mar.
E começa exatamente nesta peça mais vertical, que no fundo não é só a presença da própria
existência da casa, assumindo que a casa é pouco discreta, aliás não nasceu para ser
discreta. E no programa, havia um atelier, que tem duas aberturas uma nascente e uma
poente, é o único espaço onde tens uma visão transversa da paisagem, que pus nesse piso
alto da torre e ao mesmo tempo é o único espaço que se abre para a açoteia, para chegares
a esse espaço, tens também a possibilidade de ires pelo interior e não só pelo exterior. Na
altura da arquitetura vernacular era feito pelo exterior, tinha o tema do sequeiro, mas
independentemente de uma casa rural, que é um bocado o que esta também é, como a
propriedade que de repente tem atividade agrícola, pelo menos tem acontecimentos
agrícolas, achei que valia a pena que o acesso a essa açoteia fosse também pelo exterior,
não só para se saborear esse espaço, quando estás na varanda, de baixo do caniço e depois
ires lá acima, e relacionar estes dois espaços exteriores, que no fundo é disso que se trata,
é uma vida muito no exterior. O que volta a acontecer nas Casas Queimadas, ainda de uma
forma mais gritante, que aí é exclusivamente pelo exterior.
Quando foi ao terreno pela primeira vez houve alguma caraterística que chamasse mais
a atenção, como já mencionamos houve dois elementos, a alfarrobeira e a habitação
vizinha
O terreno está a norte da estrada 125, que é uma estrada que faz uma grande fronteira no
algarve, tudo o que está a sul da 125 tem sido muito fustigado com construções desde os
anos 80, estás no território do famoso turismo, e o que está a norte da estrada, é um território
mais conservado ou pelo menos que tem crescido de uma forma mais sustentada e mais
ligada à vida local, no sentido que tem mais pessoas reais, que vivem lá. Quando se entra na
estrada que leva a este terreno, para chegar lá acima atravessas uma espécie de micro
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aglomerados, uma série de construções bastante simpáticas. Mas eu recordo que quando ia
ao terreno encontrava e passava sempre por construções que eu gostava de imaginar que
iriam ser irmãs desta outra construção também, iriam acabar sempre por ter uma relação
entre elas, não iria ser evidente, mas quando se olha para uma planta de localização acabam
por ter.
A nível do programa o cliente tinha muitas exigências, ou teve liberdade para escolher
Não, quer dizer, o programa é relativamente simples, enfim, como são estes programas, às
vezes os clientes podem ter a ideia de que o programa deles é muito extraordinário, mas para
ti é uma casa com sala quartos e áreas exteriores, excecionalmente é algo extraordinário,
mas para ele é a casa da vida dele. Mas o cliente tinha o desejo dos espaços exteriores, aliás
curiosamente no caso concreto dessa casa, o cliente de alguma forma nunca me disse a
verdade, no sentido, que foi aceitando as minhas ideias, no final acabou por haver ali um
assunto que não o deixou muito confortável, que tem a ver com o facto da piscina se projetar
pela paisagem e ficar assim uma espécie promontório solto e então a certa altura o cliente
começou a sentir-se incomodado com o risco que poderia haver alguém a percorrer a piscina
e caísse, e começou a transformar um bocado o terreno ao longo dos anos, a por terra à volta
da piscina para adoçar, mais valia terem dito logo e podíamos ter arranjado outra solução.
O cliente conhecia a arquitetura vernacular e se fez questão de a implementar no
projeto. E qual o seu entendimento da arquitetura tradicional.
Conhecia porque uma das pessoas do casal é do algarve, portanto, o desejo de fazer uma
casa ali na serra já era também um pouco para dar continuidade a uma relação que já existia
com o próprio algarve, antes do fenómeno turístico acontecer. E eu claro que também já
conhecia, desde o tempo que estava na Universidade, com o Inquérito à Arquitetura Popular
Portuguesa, mas a questão, é que eu não acho que a casa seja uma resposta direta à
arquitetura vernacular, eu acho que é uma casa feita no dia em que foi feita, refuto a ideia de
que seja uma coisa tradicional com a olhar para o passado como também refuto o
contemporâneo, isso é tudo o que fazes agora, somos contemporâneos, porque estamos
juntos e vivos ao mesmo tempo e a trabalhar.
Quanto arquitetura ser feita com portas e janelas e paredes, também acho que os arquitetos
se devem dividir entre dois grupos, que tem a ver com aqueles que acham que o nosso
trabalho pode evoluir por processos de indução e pequenos contributos, pegar no que
encontraste e transformar, refletir um pouco sobre isso e passar ao próximo ou pessoas que
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acham que têm que inventar a roda todos os dias de manhã, isso não só dá imenso trabalho
como às vezes pode dar mau resultado, mas como eu acho que me incluo um bocado no
primeiro grupo eu acho que trabalhar com os materiais que mais ou menos andámos a
construir nos últimos 2000 anos, paredes de tijolo como os romanos, o vidro, as cerâmicas
vidradas, pinturas, acabamentos das paredes e depois ir introduzindo os materiais que se
justifica introduzir, mais recentes, também tem que haver uma evolução e um cruzamento
entre conhecimentos. E também no século XX, surgiu uma matéria que provavelmente é
maior revolução da arquitetura, o betão armado, que é uma novidade no teu trabalho e podes
com os mesmos materiais continuar a evoluir.
Se pensares no arquiteto Siza, os materiais que usa, por acaso usa muito betão armado, mas
tu olhas para aquelas obras e nunca te ocorre perguntar onde é que a materialidade ou como
é que a maternidade participa naquela revolução. Porque de facto não é disso que trata, o
que significa que há muitas maneiras de fazer evoluir a arquitetura, pela matéria, pela
tipologia, pela poesia. E depois o que acontece é que cada arquiteto encontra mais apetência
para trabalhar em certos temas que lhes são mais caros. O arquiteto Siza é um dos mais
incontornáveis da arquitetura mundial, e nunca te ocorreria questionar ou pensar, que
revolução matéria, não há, porque não é disso que se trata.
Em relação às Duas Casas em Casa Queimada, para o artista plástico Pedro Cabrita
Reis, que é seu amigo, acha que isso de alguma forma influenciou no processo.
Somos amigos há muitos anos, já tínhamos trabalhado e quando ele decidiu fazer essa
operação, inclusivamente fomos juntos ao algarve ver terrenos e procurar o certo. Desde logo
o facto de se fazer duas casas, que também é uma coisa rara e gêmeas…pelos menos irmãs,
filhas do mesmo pai, formalmente parecem iguais, mas não são, interessa-me que se a
pessoa quer entender o trabalho, tem que perder um bocado de tempo, porque se for para
ler à pressa, mais vale não ler, porque não se ganha nada com isso.
E encontramos aquele terreno, que tinha quase 2 cabeços que era num lugar absolutamente
incrível porque é uma paisagem do interior do algarve, uma paisagem a perder de vista,
bastante árida, sem grande vegetação e sem grande presença humana porque naquele lugar
concretamente não vias quase casa nenhuma, tinhas que esperar que caísse a noite, para
veres luzes muito ao longe.
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Lembro-me de um esquisso que fiz do primeiro dia que fui lá, que se vê muito esta impressão
da orografia do território e fiquei bastante impressionado com esta ideia de escala e
imponência dessa mesma topografia. Ao mesmo tempo, pensei que esta ideia de construir
ali era quase uma espécie de marca e também falei bastante dos marcos geodésicos, como
uma espécie de rede invisível que se estabelece sobre o território e as pessoas referenciam
através destes elementos e que as casas neste género de paisagem também não deixam de
ser um bocadinho do marco geodésico da presença humana e quando cai a noite e se acende
uma luz e de repente vês de um para o outro, uma espécie de rede invisível, isso
impressionava-me bastante.
E depois é claro que ser para quem foi só me ajudou, porque todas as conversas tinham
muita liberdade para se radicalizar, trabalhámos muito em conjunto e muitas maquetes e,
portanto, o que acontece com essas casas é que elas por um lado são talvez até as mais
artificiais, assim se pode dizer, ou gestos mais artificiais contra a paisagem e mesmo do ponto
de vista construtivo.
Essas casas foram feitas de uma forma tão radical que pareciam e ainda hoje parecem que
são concebidas como se fossem uma espécie de maquete ou seja tu fazias a tua parede
exterior cavada, estocada, rebocada, e depois está feita a casa quando acabas a parede,
porque os próprios vãos são justapostos, são uma espécie de assemblagem que vem por
fora e que se agrafa e aparafusa à própria parede, quando vês a casa antes de receber os
vãos é uma autêntica maquete. Programaticamente também é um bocado de extremos, em
que tens um espaço único que é o espaço social/comunitário/coletivo no piso térreo, e depois
pelo contrário as células quase monásticas, entras lá em cima e cada quarto tem o seu
terraço, para enfatizar o contraste entre os pisos, comunitário/recolhimento.
E as açoteias que neste projeto são extremas, porque existem umas escadas de tiro, que
hoje em dia não seria aprovada, mas é uma emoção, uma experiência arquitetónica, faz toda
a diferença subires uma escada e deparares-te com toda aquela paisagem, todos estes
gestos, mesmo estas escadas exteriores, não é um cliente qualquer que embarca contigo em
coisas que são um bocado extremas, neste caso correu bastante bem.
Optou pela utilização de portadas metálicas em vez do tradicional vão, que acaba por
encerrar a habitação e ir ao encontro ao que dizia, do monástico.
Os vãos são completamente exteriores à casa e justaposta à parede, não há nada que esteja
agarrado às paredes, por dentro das paredes, ou na face interior. Correm três folhas no
exterior, o vidro, rede mosquiteira e uma de segurança, é como se fosse um bunker, vais
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abandonar a casa no meio da paisagem. A portada é de aço corten, e manteve-se a cor
natural do aço, poderia ter escolhido a cor, mas neste caso optei pelo natural, mas às vezes
interessa-me um cromatolgia em momentos simbólicos.
Estas habitações têm de alguma forma relação com o cubismo de Olhão, são volumes
geométricos, onde há retiro de matéria que proporciona a açoteia.
Exatamente, têm esses princípios, é pegar na forma mais pura, num espaço formal,
geométrico e bastante banal até, cuja a sua força é o contraste que estabelece com a própria
paisagem, é a mão do homem contra uma paisagem daquelas, quase indomável ao mesmo
tempo e o trabalho de subtração sobre a própria forma, de modo que, os positivos e negativos
vão alimentando as diferentes áreas programáticas e também o acesso à luz. Em Olhão é
um bocadinho isso que acontece, funciona assim com uma espécie de território introspetivo,
que acontece nas cidades do Norte de África. Aqui os negativos não são tão introspetivos,
porque estão sempre projetados sobre a paisagem, estás nestes terraços com algum recuo,
que te oferece uma certa proteção, mas estás sempre exposta a uma paisagem infinita.
A escolha do betão como material tanto para o pavimento, como para o teto
O betão é o material com que construímos as casas, não há pilares no interior das casas, só
existe uma parede perimetral estrutural e depois a sala é um open space integral de uma
ponta à outra, com um vão de uns 9/10 metros, é uma laje com uma certa importância e há
um certo radicalismo, porque se tu pensares que estás a fazer uma lasca, uma espécie de
uma mesa, em que fazes uma casa em cima, com pátios e recuos, o piso de cima assenta
numa espécie de mesa que é o teto da sala, isto para dizer que estruturalmente há uma certa
complexidade uma riqueza, e, portanto, manter o betão aparente também de algum modo é
revelar as virtudes dessa matéria.
Podia ter estucado o teto e fazer a casa toda branca, mas ao mesmo tempo não me apeteceu
deixar o os planos verticais brancos, onde abres os vãos essa possibilidade do branco
amparar ou enquadrar estes quadros vivos que estão no exterior. E pelo contrário estás
entalada entre dois planos cinzentos que são mais matéricos e que são mais reveladores do
próprio sistema construtivo. Estas casas vivem muito disso, de revelar o seu sistema, a
começar na laje de betão e acabar nas janelas, que é um sistema completamente visível, não
há nada que não consigas ver como matéria assemblada, não apenas no que é, mas também
como se constrói.
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As maiores dificuldades nos dois projetos
Em Boliqueime foi a própria figura do terreno, era muito difícil quer do ponto de vista da sua
implantação, quer do ponto de vista topográfico, lembro-me que a implantação não foi nada
evidente, deu imenso trabalho até chegar ali e refleti imenso onde é que havia de assentar à
própria casa.
Em casa Queimada os maiores desafios tinham a ver com os embasamentos porque elas
estão em posições diferentes do ponto de vista da altimetria, até porque uma tem uma cave,
mas a nível programático é idêntico. Mas são diferentes, uma dela abre-se diretamente para
um terraço onde está uma piscina e está muito mais encastelada na topografia, a outra mais
atrás e mais elevada porque tem um piso a mais e, portanto, tem uma espécie de
embasamento à volta que vai descendo a montante e a jusante para os vários ambientes do
território.
O mais complexo foi exatamente esse cozimento, saber até onde se estende a

tua

intervenção, ou seja, fizeste as casas, mas continuas a trabalhar até saber onde é que vais
parar, e esse trabalho vai até aos acessos aos terraços aos muros e tens que deixar entrar a
paisagem natural, isso às vezes é mais complexo e outras vezes é muito evidente.
E havia esta relação entre os espaços exteriores que eram todos eles muito importantes, da
relação entre as duas casas
Descrever cada projeto numa palavra numa frase.
Trial and error
Já se passaram alguns anos desde a construção de ambas as casas, mudaria alguma
coisa.
Não, em Boliqueime nem mudava a ideia da piscina, se calhar ia era à procura de um cliente
para essa piscina, mas até podia imaginar uns acertos no interior, mas não, genuinamente
gosto de ir aos trabalhos que fiz e acho que aquilo está certo.
Uma casa que para si é intemporal.
La Rotonda, do Palladio, tem essa magia da relação com o território, com a paisagem, a
escala, proporção, com a ideia de que os espaços não têm que ser em limite nem sequer têm
que ser funcionais no sentido em que um bom espaço arquitetónico já é funcional por
natureza, porque podes lá fazer as funções todas, olhas para a planta deste projeto e não
Mariana Nunes

258

Um Estudo da Arquitectura Algarvia: Tradição, Modernidade e Actualidade

vês quartos, salas, vês arquitetura num estado puro. Mas tenho outras, na história do meu
imaginário, como por exemplo a Casa Malaparte.
Um arquiteto.
Já referi alguns arquitetos, mas pela minha formação, não consigo deixar de ter a obra do
arquiteto Siza muito presente, mas tenho muitos arquitetos importantes na minha vida, desde
logo o arquiteto Paulo Mendes da Rocha.
Fez o primeiro ano do seu percurso universitário na escola de Belas Artes do Porto,
acha que influenciou o seu percurso.
Foi muito marcante e tenho a certeza que eu não seria o mesmo arquiteto se não tivesse
estudado no Porto, mas não acho que seja um arquiteto da Escola do Porto e isso atualmente
já nem existe. Naquele tempo, aquela escola em Portugal dava-te um tipo de preparação,
ensinava-te como olhar para o mundo, levantava questões e fazia-te refletir. Se tivesse
entrado logo em Lisboa, tenho a certeza que as minhas referências não seriam as mesmas
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