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Abstract 
ODAM: Valores modernos e a confrontação com a realidade produtiva.  
 
A Tese parte das premissas do moderno e do seu impacto na transformação da prática 
produtiva arquitectónica portuguesa, analisada através da especificidade da arquitectura 
produzida por um grupo de arquitectos do Porto, o grupo ODAM que defenderam os ideais 
modernos nos seus trabalhos e manifestos individuais e colectivos. Indaga-se os fundamentos 
estéticos e conceptuais constituídos por este grupo, como instrumento privilegiado da actividade 
arquitectónica portuguesa em defesa das novas valências da modernidade para a valorização 
de vivências humanistas e civilizacionais portuguesas.  
A eleição deste grupo como objecto de Tese surgiu tanto pelo interesse em definir a sua 
relevância no contexto da arquitectura portuguesa como em aprofundar o estudo da ideia do 
"colectivo", como veículo ideológico da divulgação dos princípios e cânones "Modernos". 
Princípios que tomados como premissas colectivas que se reconhecem como bases 
transformadores da arquitectura, na sua capacidade de resposta à sociedade e que se 
assumem como fenómeno cultural. Facto que nos permitirá, na especificidade do grupo, 
revelar as linhas de pensamento fundamentais e dar a conhecer uma produção confrontada na 
dialéctica, entre os valores modernos e as valências permanentes, culturais e produtivas.  
A estrutura geral do trabalho organizou-se assim metodologicamente em quatro partes:  
A primeira (I PARTE), dedica-se à formulação da problemática do trabalho e às questões a 
colocar em torno do objecto de análise: o grupo ODAM.  
Na segunda (II PARTE), abordam-se as preocupações gerais do colectivo através de projectos 
de carácter "expositivo" constituídos como "modelos absolutos" propostos pelo grupo.  
Na terceira (III PARTE), trata do aprofundamento e materialização destas preocupações no 
confronto com a prática produtiva, através do estudo de obras singulares seleccionados que se 
constituem como paradigmas de modos de fazer.  
Na quarta (IV PARTE), conclui-se com a reflexão teórica do quadro de produção e a síntese 
crítica das contribuições arquitectónicas mais relevantes elaboradas pelo grupo com temas que 
pretendem responder às perguntas efectuadas na I parte.  
A centralidade do trabalho residiu, deste modo, na procura de entendimento desta formalidade 
singular, através da descoberta e definição de três premissas de actuação comuns aos 
elementos do grupo, aqui denominadas de "padrões" que revelam preocupações reflectidas em 

 



concepções inerentes à sua especificidade e essenciais à sua caracterização, num período 
temporal definido entre 45 e 55, correspondente à afirmação de identidade do Grupo ODAM 
que se constituiu como tal em 1947 e teve o seu apogeu com a exposição no ateneu 
comercial do Porto em 1951.  
O primeiro "padrão" corresponde genericamente à produção de pré-forma moderna do 
Grupo, onde a expressão dos artefactos pesa mais do que os seus conteúdos modernos. Etapa 
em que se identificam as primeiras obras polémicas que abrem caminho à necessidade de os 
arquitectos se associarem num grupo reivindicativo, com interesses e modos de actuação 
comuns em que se revelam os primeiras procuras formais modernos, embora o compromisso 
com a representatividade dos valores convencionais se sobrepunha à vontade de ser 
radicalmente moderno.  
No segundo "padrão", os conteúdos formais correspondem à pertença aos novos valores 
apoiados numa confiança total na nova era da máquina que se reflectem no uso, no 
programa, na "racionalização da função", numa filosofia e metodologia de projecto que se 
espelha numa forma mais abstracta, como código universal totalizante.  
No terceiro "padrão", assimilado e entendido o conteúdo moderno, são outras valências que 
se querem somar. À pureza abstracta da forma associa-se a identidade local, mais 
humanizada e a procura de outras valências relegadas, a "memória" e o "instinto".  
Estes três padrões que se apresentam como premissas de estudo, procuram através da 
produção teórica e projectual do colectivo, confirmar a amplitude e grau de pertinência dos 
valores modernos em Portugal. Definir a importância dos conteúdos modernos, descoberto na 
afirmação do Grupo ODAM, como percursores de uma especificidade, a que hoje 
genericamente se designa como a escola do Porto, constitui-se como um dos pontos de 
relevância do trabalho para o entendimento e validade actual dos processos produtivos da 
arquitectura portuguesa.  
 
 



 
Abstract 
ODAM: Valores modernos y la confrontación con la realidad productiva. 
 
La tesis analiza las ideas de modernidad y su impacto en la transformación de la práctica productiva 
arquitectónica de la realidad portuguesa, analizada a través de la especificidad de la arquitectura 
producida por un grupo de arquitectos de Oporto, el grupo ODAM que defendió los ideales 
modernos en sus trabajos y manifiestos, individuales y colectivos. Se indagan los fundamentos estéticos 
y conceptuales defendidos por el grupo, como instrumento privilegiado da la actividad arquitectónica 
portuguesa, que orientan las nuevas premisas de la modernidad hacia una puesta en valor de las 
vivencias humanistas y culturales portuguesas. 
La elección del grupo como objeto de la tesis surgió tanto por el interés en definir su relevancia en el 
marco de la arquitectura portuguesa, como por profundizar el estudio de la idea de lo “colectivo”, 
como vehículo ideológico de la divulgación de los principios y cánones “Modernos”. Princípios 
tomados como premisas colectivas, que se reconocen como bases transformadoras de la arquitectura, 
en su capacidad de dar respuesta a la sociedad, y que se asumen como fenómeno cultural. Ello nos 
permitirá, en la especificidad del grupo, revelar las líneas de pensamiento fundamentales y dar a 
conocer una producción en la que se establece una dialéctica entre los valores modernos y los valores 
permanentes culturales y productivos. 
La estructura general del trabajo se organizó metodológicamente en cuatro partes. 
En la primera (I PARTE), se dedica a la formulación de las hipótesis el trabajo y al plantear los 
interrogantes en torno a su objeto de análisis: el grupo ODAM.  
En la segunda parte (II PARTE), se abordan las preocupaciones generales del grupo a través de los 
proyectos de carácter “expositivo” constituidos como “modelos absolutos” que ellos proponen. 
En la tercera parte (III PARTE), profundiza en la materialización de sus preocupaciones en la 
confrontación con la práctica productivas, a través del estudio de obras singulares seleccionadas que 
se constituyen como paradigmas de modos de hacer. 
En la cuarta parte (IV PARTE), se concluye, con la reflexión teórica en el marco de la producción y la 
síntesis crítica de las contribuciones arquitectónicas más relevantes elaboradas por el grupo, temas 
que pretenden responder a las preguntas efectuadas en la primera parte. 
El trabajo ha puesto el énfasis en la comprensión de su formalidad singular, a través del 
descubrimiento y definición de tres categorías de actuación comunes a los elementos del grupo, que 
denominaremos “patrones”, que revelan las preocupaciones inherentes a los modos de concebir y que 

 



caracterizan la esencia del grupo. El período temporal definido entre 45 y 55 corresponde a la 
afirmación de la identidad del Grupo ODAM que se constituyó en 1947 y tuvo su apogeo en la 
exposición en el Ateneu Comercial do Porto, en 1951. 
El primer “patrón” corresponde genéricamente a la producción pre-moderna del Grupo, donde la 
expresión de los artefactos pesa más que sus contenidos modernos. La etapa averiguadora de las 
primeras obras polémicas que abren camino a la necesidad de los arquitectos de asociarse en un 
grupo reivindicativo, con intereses y modos de actuación comunes en los que se revelan las primeras 
preocupaciones formales modernas, aunque el compromiso con los valores convencionales interfería 
con la voluntad de ser radicalmente moderno. 
El segundo, “patrón” corresponde a una producción en la que los contenidos formales corresponden 
a los nuevos valores y evidencian la confianza total en la nueva era, contenidos que se reflejan en el 
uso, el programa, en la “racionalización de la función”, en una filosofía y metodología del proyecto 
que se generan de forma más abstracta, como código universal totalizante. 
En el tercer, “patrón”, asimilado y entendido el contenido moderno, se permiten incorporar otros 
valores. A la pureza abstracta de la forma se asocia la identidad local, más humanizada y la 
búsqueda de otros valores como la “memoria” y el “instinto”. 
Los tres patrones, que se plantean como premisas de estudio, permiten, cruzando la producción 
teórica y proyectual del colectivo, confirmar su amplitud y grado de pertenencia a la arquitectura 
Moderna en Portugal. Definir la importancia de los contenidos modernos - descubiertos en la 
afirmación del Grupo ODAM - precursores de una especificidad, que hoy genéricamente se entiende 
como la escuela de Oporto, se ha desvelado como uno de los puntos de relevancia del trabajo, que 
ha permitido una mejor compresión de la validez actual de aquellos principios en la producción de la 
arquitectura portuguesa. 

 



 
Abstract 
ODAM: Modern values and the confrontation with the productive reality. 
 
This dissertation instigate upon the premises of the modern and it’s impact in the transformation of 
Portuguese architectonic practice, analyzed through the specificity of the architecture produced by a 
group of architects of Porto, the ODAM group, that defended (the) modern ideals, in their individual 
and collective manifests. The aesthetic and conceptual foundations, constituted by this group, are 
researched as privileged instrument of Portuguese architectonic production outstanding the new 
proposal of the modernity in favour of Portuguese humanists and cultural values. 
The election of this group stands on the idea of the “collective”, as an ideological vehicle of divulgation 
of the “Modern” principles. Doctrine that is taken as collectives premises, accepted as transforming 
bases of architecture, in its respond to society, as a cultural phenomena, and that allowed, in the 
specificity of the group, to reveal the fundamental lines of a production confronted between the 
dialectic, of modern values and the permanent valences of cultural and productive artesian. 
The general structure of the work was organized methodologically in four parts.  
The first part (I PART), is reserved to explain problematic issues within the work and summary the 
interrogations drown upon the analysis objects: the group ODAM.  
In the second part (II PART), are approached the general “apprehensions” (concerns) of this 
collective, showed through projects with a “expository” character and constituted/proposed by the 
group as “absolute models”.  
The third part (III PART), deals with the intensive materialization of these concerns within the 
productive practice of the group, through the study of selected (constructed) works treated as, 
paradigmatic manners of doing.  
To conclude in the fourth part (IV PART), with a theoretical reflection, of the global production and a 
synthetic critical of the most relevant architectonic contributions elaborated by the group, intended to 
answer the interrogations brought out in the first part. 
The centrality of the work lies in the demand of understanding this “specific collective formality”, by the 
sighting of three categories (of actuation) common to the elements of the group, here denominated as 
patterns, that reveal the main concerns, essential to its characterization and inherent to its conception. 
The period of study among 1945 to 1955 correspond to the statement of identity of the Group ODAM, 
constituted in 1947 and with its acme within the exhibition in 1951at the commercial athenaeum of 
Porto. 

 



The first pattern contest generically with the (initial) production of modern performs of the Group, where 
the expressions of the artefacts are more substantial /weighty than their modern contents. In this stage 
are identified the first polemics works that imply the architects to associate in a vindicate group with 
common architectonic interests and actuations. At this stage the production reveals a commitment with 
the conventional values not in favour of a modern radical. 
In the second pattern, the formal contents correspond to an aim/ to total trust/ to belong/ to the ethics 
ideals of the machine age that is reflected in original uses, innovative programs, in the “rationalization 
of the function”, in a philosophy and methodology of project that it is mirrored in a more abstract form, 
as a universal code . 
In the third pattern, assimilated the modern content, other focal beliefs maybe added. To the pure 
abstractness of the form is associated the local identity, more humanized and the search of other 
relegated valences, the “memory” and the “instinct”. 
These three patterns that are presented as premises, try to confirm through the crossing of the 
theoretical and project production of the group, its pertinence as new mater of modern values in 
Portuguese architecture. To define the importance of the modern contents, discovered in Group 
ODAM'S statement, as precursors of a specificity, that one today generically designate as the school of 
Porto, constitute one of the points of relevance of the work turning understandable and valuable the 
actual productive processes in Portuguese architecture. 
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Preâmbulo 
Um dos interesses específicos deste estudo prende-se, em grande parte, com a actividade académica, 
o que, em termos didácticos, veiculou o reforço da investigação fundamentada no entendimento entre 
o processo de transformação da prática disciplinar e o seu percurso conceptual no domínio da 
arquitectura, enquanto arte aplicada.  

O interesse pelo período relativo ao “movimento moderno” parte do princípio de que a 
arquitectura actual tem como base os processos e conteúdos modernos que veiculam uma nova 
consciência da ordem espacial, suporte de entendimento da contemporaneidade. O “moderno” é 
entendido como raiz de conhecimento da arquitectura actual com repercussão no próprio processo de 
ensino e na prática profissional. Compreender a validade actual dos processos e conteúdos modernos 
configura-se, assim, como um dos pontos de interesse deste estudo. Esta preocupação vai ao 
encontro das interpretações do filósofo Jurgen Habermas (1) que detecta na situação actual duas 
correntes que aparecem como pólos opostos, apesar de compartilharem uma plataforma comum – a 
evolução a partir do moderno. Por um lado Habermas identifica os que perseguem um revivalismo 
historicista que rejeita liminarmente todos os dogmas e princípios do moderno e, por outro, os que 
como nós, procuram repensar e revigorar o movimento moderno entendendo que este suporta uma 
construção crítica que permite a estruturação de uma linha de continuidade e progresso.  

Preocupou-nos o reconhecimento da importância dos valores locais, num tempo de informação 
global onde coexiste uma ”internacionalização” cultural e a partilha das identidades individuais 
(regionais), o que motivou a eleição intencionada de um objecto de estudo. Esta escolha fez-se no 
sentido de um enriquecimento do património arquitectónico português, através de um grupo de 
arquitectos portuenses. O extenso estudo existente no campo da produção arquitectónica moderna, 
divulgada através dos autores mais consagrados das vanguardas modernas (2) dos anos 20 e 30 do 
século passado e reconhecido internacionalmente conduzindo-nos neste estudo a procurar o 
entendimento de uma arquitectura periférica ”herdeira” destas vanguardas. Assim o contributo para o 
estabelecimento de um vínculo regional do discurso moderno, alargaria os seus âmbitos de matriz 
universal e colectiva. Deste modo, a investigação incide nos fundamentos de uma formalidade, reflexo 
das primeiras obras da modernidade arquitectónica em Portugal consciencializado pelo grupo ODAM 
– Organização Dos Arquitectos Modernos – e comporta dois objectivos basilares. 
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O objectivo geral e o específico 
O primeiro objectivo “genérico” consiste em abordar uma problemática geral que se constitui, de 
acordo com os conceitos explorados por vários ideólogos, como suporte especulativo do estudo que 
permita formular a questão essencial de uma tese de modo “filosoficamente transcendente”, aplicável 
a qualquer “objecto de análise” e no qual reside o entendimento do campo teórico da arquitectura. À 
semelhança do que o Ideólogo Neil Leach sugere no seu livro rethinking architecture (3) considera-se 
que as problemáticas disciplinar (da arquitectura) devem ser debatidas numa perspectiva mais 
alargada do campo da cultura teórica e filosófica, permitindo, deste modo, correlacionar-se 
intrinsecamente a outros campos de conhecimento e simultaneamente aprofundar as fundamentações 
dos conceitos arquitectónicos elaborados. Persegue-se, assim, por um lado uma abordagem 
transcendente às actuações inseridas no campo restritivo da arquitectura, mas sem, no entanto, nos 
alhear das suas preocupações disciplinares (fundamentais e específicas). Neste sentido, pareceu-nos 
importante seguir também as recomendações do arquitecto Mário Krüger descritas no seu artigo “a 
arte de investigação em arquitectura” (4). Mário Krüger assenta a pesquisa em arquitectura na 
formulação de uma hipótese abdutiva (tal como numa tese científica) que fique sujeita à colocação de 
refutação sobre os objectivos metodológicos e conclusões desenvolvidas, com a finalidade de refutar 
não a sua fiabilidade mas a sua robustez. Explica-nos este autor a importância de centrar as questões 
no raciocínio abdutivo, (5) dado que, ao contrário de outras áreas de conhecimento, este prevalece 
em arquitectura sobre o dedutivo e o indutivo. Questões que de forma hipotética e abdutiva, se 
poderiam colocar em particular nesta pesquisa da seguinte maneira - a verdade integrada 
(apropriação ou integração) dos modelos modernos será um sistema estético absoluto em si ou 
simplesmente relativo ao referencial utilizado como modelo? ou reformulando a questão de modo 
mais simples com uma só pergunta, conforme recomenda Mário Krüger, como se identifica uma 
construção da forma (arquitectónica) moderna?  

Convém esclarecer que a noção de construção da forma arquitectónica, utilizada neste estudo, é 
retirada das definições de Hélio Piñón como: la producción de una forma que objectiva un sistema de relaciones 

emplícitas (6), termo que constitui, para nós, uma noção essencial para o entendimento da pesquisa da 
forma (arquitectónica) moderna tomado, na leitura das primeiras obras da modernidade 
arquitectónica de Le Corbusier e Mies, até à difusão da modernidade nos anos 50, com o “Estilo 
Internacional”. É, no nosso entender, fundamental o reconhecimento deste período na percepção da 
emergência de uma nova construção da forma arquitectónica que se identifica com pressupostos de 
fenómeno unitário, mas, com formalizações estéticas claramente diferenciadas. A ideia da forma em 
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que se apoia a concepção do projecto moderno põe efectivamente em evidência uma maneira 
diferente de entender as relações entre arte e realidade (mais abstractas) e obriga-nos a indagar sobre 
os seus conteúdos em simultâneo com a sua expressividade, como dados essenciais ao entendimento 
construtivo da sua forma arquitectónica e revela-se paradoxal tal como nos explica Hélio Piñón: La 

arquitectura moderna tiene en la concepción su momento intenso, caracterizado por una acción subjectiva que estructura el 

programa con critérios de forma inmanente orientados hacia lo universal: en esa aspiración reside el requesito que 

salvaguarda la interpersonalidad consustancial a la práctica del arte; en la facultad para plantear de nuevo cada caso, sin 

apriorismos tipológicos, reside su pecularidad estética. Concebir la forma en cada caso com critérios subjectivos y, a la vez, 

aspirar a una universidade que haga reconocible la forma constituye una paradoja específica de la modernidad que solo los 

dafos de la experiencia consiguen atenuar. (7)  
Parte-se, deste modo, do princípio que a expressividade formal resultante da forma arquitectónica 

moderna tem a sua ênfase nas relações espaciais criadas sem definições estéticas à priori em que 
dificilmente se exauriram normas, pois a imaginação do sujeito é essencial à sua criatividade 
(renovação universal) mas em que a razão é um parâmetro essencial ao seu entendimento singular, 
assentando esta pesquisa na descoberta destas acções subjectivas estruturadas com critérios de forma 
de carácter universal. 

Como método de trabalho dar-se-á ênfase à inteligência visual (processo explicitado no 
subcapítulo seguinte) como critério de juízo de avaliação da arquitectura e tentar-se-á identificar a 
estrutura deste fenómeno de forma moderna pela coerência dos seus acontecimentos, identificando as 
suas inflexões e sobretudo os critérios de construção que fundamentam a sua forma. 

 
O segundo objectivo que se constitui como específico, é o de responder à problemática geral 

proposta, testando-a através do estudo selectivo de um objecto de análise que se considere relevante 
– neste caso o grupo ODAM. “Objecto cobaia” que simultaneamente ponha à prova a problemática 
geral enunciada, pela pretensa ou não a uma construção formal moderna. Entende-se que esta é a 
maneira de ultrapassar o caminho teórico e meramente normativo iniciado pelo próprio movimento 
moderno, fundamentando o estudo na produção teórica e respectivas experimentações práticas no 
plano do projecto, como criação de conhecimento. Evita-se, deste modo, que a temática por si como 
conceito excessivamente unívoco, lateral e independente da prática disciplinar ofusque o acto criador 
da mesma, ou como já em meados dos anos 20 expressava sabiamente Mies: Então percebi, com clareza, 

que não competia à arquitectura inventar formas. Tentei entender qual seria a sua missão. Perguntei a Peter Behrens, mas ele 

não soube dar-me uma resposta. Ele não se fazia aquela pergunta. Os outros disseram: “O que construímos é arquitectura”, 
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mas essa resposta não nos satisfazia (…) no entanto, como sabíamos tratar-se de uma questão de verdade, tentamos 

descobrir o que era realmente a verdade. Tivemos o grande prazer de encontrar a definição da verdade oferecida por Santo 

Tomás de Aquino: ‘Adequatio intellectus et rei’, ou, como um filósofo moderno o expressa em linguagem actual: A verdade é 

a relevância do facto (...) Berlage era um homem muito sério que nada aceitaria de falso, e foi ele quem disse que não se 

deveria edificar nada que não fosse claramente construído. Foi exactamente o que Berlage fez. E fê-lo a tal ponto que o seu 

famoso edifício em Amesterdão, a Bolsa, é de natureza medieval sem ser medieval. Ele utilizou o tijolo tal como as pessoas o 

usavam na Idade Média. A ideia de uma construção clara surgiu-me ali, como um dos pontos fundamentais que devemos 

aceitar e se podemos falar sobre isso com facilidade, a dificuldade reside em fazê-lo. (8)  
 

ODAM – “a relevância do facto”  
O grupo ODAM fundou-se em 1947 no Porto num espírito associativo natural do pós-guerra, 
congregando um total de aproximadamente 36 arquitectos muito ligados à Escola de Belas-Artes do 
Porto e que constituíram, no entendimento da arquitectura que se produzia em Portugal, um momento 
de viragem. À estética vigente contrapõe-se, em definitivo, o empenho destes arquitectos na 
actualização e estabelecimento de uma arquitectura de ensinamento ajustada às condições de ordem 
social, humana e histórica da sua época.  

O estudo deste grupo torna-se, assim, um suporte relevante para a problemática geral escolhida 
na medida em que o estudo do património cultural e arquitectónico legado pelos arquitectos do 
grupo ODAM, através das ideias que colocaram em debate no seu manifesto colectivo e trabalhos 
individuais tem a sua matriz de consolidação no Moderno. Esta identificação com o moderno, sentida 
pelos autores do grupo é notória quer através da sua sigla abreviada – ODAM – utilizada com dupla 
leitura, em Organização dos Arquitectos Modernos ou Organização em Defesa de uma Arquitectura 
Moderna, quer no reconhecimento da influência das figuras arquitectónicas mais relevantes do 
movimento moderno, sobretudo de Le Corbusier, na produção do grupo sendo este facto claramente 
explicitada nos seus manifestos escritos: A Organização dos Arquitectos Modernos (ODAM) tem como objectivo 

divulgar os princípios em que deve assentar a arquitectura Moderna, procurando afirmar através da própria obra dos seus 

componentes, como deve ser formada a consciência profissional e como criar o necessário entendimento entre os arquitectos 

e os demais técnicos e artistas (...). Assim, procura divulgar a Arquitectura moderna através de exposições, conferências, 

publicações, etc. (9)  
O estudo deste “objecto”, o grupo ODAM tem, deste modo, como primeiro interesse a análise da 

sua produção comparativamente aos fundamentos estéticos do moderno. As expressões formais 
arquitectónicas em estudo, são, assim, estudadas enquanto processo de herdeiros da argumentação 
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iniciada pelas vanguardas arquitectónicas modernas. Como interesse último, detecta-se a 
possibilidade de caracterização de uma formalidade que apesar da (vontade de) pertença a um valor 
estético de valências universais, pelo seu enquadramento cultural, disciplinar e produtivo específico, se 
posiciona suficientemente distante dos seus centros de difusão para obrigar a analisar e estudar este 
fenómeno, nos seus conteúdos particulares. Descobrir os valores essenciais específicos que presidem 
ao desenvolvimento de uma actividade arquitectónica pretensamente de identidade singular afigura-se 
neste último parâmetro como a sua mais valia. 

A reflexão teórica desenvolve-se assim na procura de identificação dos parâmetros de análise que 
definem a ideia de modernidade de uma arquitectura periférica aos centros influentes da vanguarda, 
essencialmente pelo entendimento dos fundamentos estéticos e das razões e condicionantes 
ideológicos e produtivos que estruturam uma identidade arquitectónica específica, mais do que pelo 
simples critério de demarcação territorial. 
 
Interpelações a responder na tese 
O propósito é reflectir sobre a experiência do grupo e ao mesmo tempo, através dos critérios de 
avaliação estabelecidos e dos dados recolhidos, responder a algumas importantes questões que se 
devem colocar à especificidade desta “moderna” arquitectura portuguesa. Questões que nesta 
investigação se configuram como importantes interrogações a responder sobre o objecto de análise e 
que de seguida se formulam: 
1- Permitirá o estudo do grupo ODAM identificar o início da difusão territorial, do moderno em 
Portugal? 
2- Será que o grupo conseguiu através da sua produção teórica e projectual, atingir os objectivos 
enunciados, identificando-se com os princípios da arquitectura moderna? 
3-Terá sido o grupo ODAM caixa de ressonância dos princípios modernos, um mero instrumento de 
divulgação de uma acção que o ultrapassa, ou ainda outra coisa?  

Indagar por que razão este grupo reivindica tardiamente os princípios teóricos e os modelos 
arquitectónicos e urbanísticos das vanguardas dos anos 20 e 30 para a ideologia e prática 
arquitectónica em Portugal, pode, constituir uma valiosa pista para o esclarecimento destas 
problemáticas. É de estranhar a posição temporal tardia, relativa à formação do ODAM em 1947, 
sobretudo sabendo que os arquitectos do grupo estavam conscientes das críticas que se faziam à 
data, no contexto internacional às ideologias e soluções utópicas modernas, facto que levanta 
obrigatoriamente outra questão: 
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4-Dada a contemporaneidade de outras preocupações arquitectónicas à data de formação do grupo e 
apesar do atestar de um manifesto comum moderno, será que a produção projectual reflecte esta 
dialéctica de modo uniforme, entre os seus membros? 

Identificar, por este facto, afinidades e diferentes possibilidades de resposta entre os vários 
elementos ou pelo menos perceber se interessou de igual forma aos arquitectos do ODAM o discurso 
moderno, a sua crítica ou ainda os novos valores de identidade regional é outro assunto a ser 
respondido neste trabalho. 

Deste modo, distinguir os elementos do grupo que estão mais preocupados com a divulgação dos 
modelos modernos e os que se preocupam já com um discurso mais agarrado a preocupações 
regionalistas permitirá entender os limites da actuação entre o programa comum, suficientemente forte 
para se constituir como acontecimento relevante, e as diversas linhas de pensamento e actuação 
arquitectónicas que se estabelecem como paradigmáticas a partir de algumas destas arquitecturas. 

Todas estas questões relevantes a que pretendemos dar resposta (em termos de conclusão) 
levantam a problemática essencial de descobrir a especificidade da produção arquitectónica do grupo 
ODAM e saber como a reconhecer e quais os procedimentos a utilizar na caracterização desta 
arquitectura. Para tal, especula-se sobre a possibilidade de existência de um processo metodológico 
comum nas formas de actuação da arquitectura produzida pelos elementos do grupo. A que leis 
atendem? Como as vamos identificar? 

A resposta assentará na clarificação da estrutura do argumento, entendendo este como o 
conhecimento universal dos modelos modernos, estudados através da singularidade do objecto em 
análise (o grupo ODAM).  

A dialéctica entre as noções de modelo e singular, global e local, será concretizada entre as 
valências modernas e a confrontação com a realidade cultural, disciplinar e produtiva em causa. 
Descoberta a ser efectuada pela ponderada articulação entre o pensamento racional e o especulativo, 
pela adequada construção de sistemas descritivos que permitam explorar as diversas dimensões 
disciplinares. Esta pesquisa faz-se através da preposição de novas teorias ou da análise de novos factos ou ainda 

interrelacionando de uma nova maneira factos e teorias arquitectónicas, estabelecidas para que o avanço de conhecimento 

transforme o aparentemente inexplicável em resultado previsível. (4) 
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1.2 A visão inteligente e a crítica arquitectónica 
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Critérios de identificação de uma construção formal moderna  
A dificuldade seguinte à delimitação do campo de abordagem da tese reside na melhor maneira de 
estudar o “objecto cobaia” (o ODAM), traduzido num processo de análise que permita a reflexão e 
interpretação do mesmo. Neste sentido parte-se enquanto matéria de base das ideias expressas na 
frase manifesta dos autores do grupo ODAM, (preocupantemente actual no âmbito da problemática 
proposta) e já anteriormente descrita: A Organização dos Arquitectos Modernos (ODAM) tem como objectivo 

divulgar os princípios em que deve assentar a arquitectura Moderna, procurando afirmar através da própria obra dos seus 

componentes, como deve ser formada a consciência profissional (1). Esta frase confirma a obrigatoriedade deste 
estudo de acordo com os objectivos definidos pelos próprios arquitectos do ODAM, através da 
correlação entre os manifestos escritos e a produção projectual dos arquitectos do grupo enquanto 
matéria preferencial de análise, permitindo deste modo centrar a crítica, na sua condição própria de 
linguagem disciplinar. Critério de análise que vai de encontro à seguinte citação de Hélio Piñón: El 

Movimento Moderno há aportado a la historia de la arquitectura unos princípios teóricos y unas obras que, en principio, 

deben entenderse en relacion directa com aquéllos. El análisis de hasta qué punto – y de qué manera –las obras de cualquier 

movimiento estético responden a las teórias que están en la base de sus manifiestos programáticos, es paso obligado para 

toda interpretación que intenta dar cuenta de él. No obstante, ocurre com frecuencia que el análisis se produce considerando 

sólo uno de los aspectos del objecto, con lo que se obtiene una imagen reductiva y empobrecida, del mismo. (2) 

Assentando na noção de “carácter visual”, como reconhecimento sensitivo das formas, num termo 
que Hélio Piñón estabelece claramente, contraposto ao “carácter figurativo” como representação 
sensitiva de imagens, insiste-se na importância desta visualidade na identificação da concepção 
arquitectónica em estudo. O reconhecimento sensitivo das formas comporta-se como um juízo estético 
que valoriza os parâmetros (da visão) no desenvolvimento da arquitectura moderna indo ao encontro 
do entendimento dos escritos de Hélio Piñón. (…) La reivindicación de la visualidad propia de la metología del 

proyecto moderno es en la realidad la chamada de atención sobre la condición visual de la propia arquitectura, la visión es 

instrumento de percepción y de juicio. Estes en el momento de la concepción proponen un orden que valoriza elementos de 

lógicas distintas de lo visual. Esta naturaleza, esencialmente visual, del juicio estético que incide fundamentalmente en la 

lógica sensitiva del mismo nas conduce a la construcción de la forma moderna. (3)  

Enquanto método de abordagem aos trabalhos da prática projectual do grupo partimos deste 
modo do ponto de vista de Hélio Piñón que aposta na formulação de um documento crítico (da tese) 
que assente na reflexão sobre a arquitectura moderna através do conhecimento visual dos objectos, no 
entanto, balizada neste estudo, também, por uma posição de aprendizagem e reflexão crítica actual, 
no nosso entender, necessária, dos conhecimentos modernos. Este conhecimento visual pretende 
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revelar o sentido estético em causa, e o seu fundamento teórico mantendo sempre a centralidade da 
crítica no estudo da sua linguagem disciplinar (o desenho de projecto arquitectónico). 

A observação da arquitectura moderna com uma “mirada” inquisidora conforme explicita Hélio 
Piñón é o que permite descobrir uma estrutura formal comum moderna, legitimada a um sistema 
externo de validade universal ou como melhor nos explica o autor: La arquitectura moderna tiene en la 

concepción su momento intenso, caracterizado por una acción subjetiva que estructura el programa com critérios de forma 

inmanente orientados hacia lo universal: en esa aspiración reside el requisito que salvaguarda la interpersonalidad 

consustancial a la práctica del arte; en la facultad para plantear de nuevo cada caso, sin apriorismos tipológicos, reside su 

peculiaridad estética. (4) 

No entanto, no sentido de que visão só por si não pressupõe obrigatoriamente que a abordagem 
reconheça as opções necessárias a uma exploração detida e atenta (ao material que se analisa), 
consideramos essencial também o estudo da concepção que contempla a modernidade como um 
momento formalizador de uma estrutura de relações visuais que sintetizam razões e valores de 
natureza diversa. Entendemos a concepção arquitectónica como o momento em que se dá a síntese 
de condições e expectativas culturais e sociais através da construção de uma forma, não enquanto 
sociedade e técnica que se expressam através da obra, mas sim como modo específico de construir a 
forma através da acção do sujeito, fundamento que constitui o testemunho sintético das condições 
técnicas e sociais em que se dá a concepção.  

A identificação de critérios formais da modernidade neste trabalho é, deste modo, apoiada numa 
metodologia que, por um lado, dá ênfase à inteligência visual como juízo de avaliação dos critérios 
fundamentais da arquitectura entendendo que, para esta matéria, a arquitectura moderna importa 
enquanto produto em que a lógica visual é determinante na estrutura dos seus espaços e, por outro 
lado, reforçando a metodologia balizada pelo entendimento actual, contemporâneo de aprendizagem 
e reflexão crítica dos conhecimentos modernos. Neste sentido, os critérios formais da modernidade 
abordados neste trabalho entendem-se como, os princípios compositivos introduzidos pelas 
vanguardas modernas (5) e a sua imediata consequência de alcance internacional que de modo mais 
ou menos consensual se define hoje como a ruptura com a arquitectura do séc. XIX, numa nova 
arquitectura para uma nova sociedade industrial. A linguagem da esgotada e anacrónica academia 
de vertente Beaux-Arts, incapaz de resolver os problemas linguísticos, tecnológicos e formais da 
(nossa) sociedade industrial alterou-se para uma arquitectura de conteúdo assente na resolução das 
novas necessidades civilizacionais, propostas experimentalmente num projecto universalista traduzido 
numa formalização de tendência à cientificação, à abstracção, pura e plasticamente transparente, 
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resolvida de modo tecnicamente avançada sem recurso ao ornamento e a decorativismos 
desnecessários. 

O trabalho fundamenta-se, assim, nos critérios formais e espaciais do moderno (formas abstractas, 
espaço fluído, transparências visuais, etc.) mas através do ponto de vista do ODAM, no confronto 
com a realidade cultural, ideológica e produtiva Portuguesa, indo ao encontro das palavras de 
Cassiano Barbosa, um dos elementos fundadores do grupo: (…) Neste meio tempo, alguns arquitectos, 

pertencentes à geração que se formou na Escola de Belas Artes do Porto, ao longo do período compreendido entre o início 

da Guerra de Espanha e o final da 2ª Guerra, integrados na doutrina dos CIAM, começavam a antever caminhos de 

esperança nos destinos da arquitectura. E assim em 1947, estes arquitectos, unidos pela amizade, pela identidade de pontos 

de vista profissionais e pelo sonho, fundaram, no Porto, o grupo ODAM com a fé, o entusiasmo da juventude e o desejo de 

concorrerem com o seu esforço para a resolução dos prementes problemas técnicos e sociais que se patenteavam (6). Neste 
trabalho será tomado este ponto de vista do ODAM, através do estudo e selecção de obras e textos 
do grupo com vista à reflexão sobre a arquitectura através do conhecimento visual dos seus objectos, 
concretamente no entendimento do processo de desenvolvimento das ideias de construção de forma 
moderna. Deste modo, o ênfase dado ao intelecto visual como juízo de avaliação dos critérios 
fundamentais da arquitectura em estudo é feito no sentido de motivar a crítica arquitectónica, 
identificar os critérios formais de modernidade e sobretudo compreender as ideias e os objectos de 
uma concepção espacial específica na averiguação de uma possível forma “moderna” portuguesa. 
 
A visão inteligente na amostragem do material 
Por ello se prestará especial atención a la vertiente visual de las reflexiones; solo así se conseguirá actuar en el ámbito teórico 

específico de este programa: no se tratar de elaborar discursos sobre palabras sino de producir ideas sobe cosas. (7) 
O estímulo da utilização de uma “mirada” arquitectónica sobre as obras em estudo encorajou e 

orientou o critério de amostragem das peças seleccionadas, elementos gráficos e excertos dos escritos, 
a serem apresentados no seu formato original. O conteúdo de entendimento de uma construção de 
forma moderna pretende-se analisado, deste modo, através de um rigoroso levantamento de todo o 
processo original relativo às obras seleccionadas, esquissos, desenhos rigorosos, detalhes, fotografias 
e escritos da época. Este critério de amostragem, pretendeu também expor os vários saberes 
disciplinares utilizados pelo grupo: as propostas escritas e a leitura visual (gráfica) da produção 
elaborada, em paralelo. Representação interpretativa do ponto de vista da tese ao tentar viabilizar (no 
trabalho) leituras paralelas de configuração múltiplas, para que a apresentação mantivesse uma 
coerência global na interpretação dos factos, de modo que, ao folhear os capítulos, se viabilizasse a 
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interpretação dos conteúdos do trabalho também pela expressão dos seus elementos gráficos, 
insistindo na metodologia de uma “inteligibilidade visual”. 

Curiosamente, ou não, pareceu-nos que o desenho também era, enquanto processo 
metodológico, uma das afinidades do grupo, pelo que quisemos explorar este registo, na amostragem 
do material gráfico original não tratado, tendo em conta que a componente instrumental do projecto 
é implicitamente também mais um parâmetro de análise. Este entendimento foi por um lado no 
sentido de compreender o grafismo original como veículo identificativo de um modo de fazer e actuar, 
por outro, ao basear o estudo na documentação original existente evitar o perigo extremo de 
sobrevalorizar um grupo local ou de julgar com demasiada severidade uma iniciativa percursora em 
Portugal e deste modo permitir avaliar o real peso da actividade do grupo. 

A análise dos textos e obras dos autores constituem-se assim como fontes em 1.ª mão (definição de 
acordo com Umberto Eco) (8) a ser analisada, pela ponderada articulação de pensamento racional, 
no nosso entender, apoiada numa interpretação reminiscente da teórica “visualidade prática” de Hélio 
Piñón e do estímulo do “pensamento inquisidor da prática de projecto” de Álvaro Siza, numa 
construção sintética de sistemas descritivos que permitem explorar simultaneamente diversas 
dimensões disciplinares. 
 
A visão inteligente na estruturação geral do trabalho  
A capacidade de reflectir através da “inteligibilidade visual” permitiu, após uma recolha inicial 
alargada, prever a selecção final do material a apresentar pela identificação de uma matriz de análise 
que ultrapassasse a dificuldade inerente ao estudo de carácter monográfico de um grupo tão 
numeroso, com obras a todos os níveis diversificadas, conformando uma redução necessariamente 
sintética do número de obras. Estabeleceu-se que a crítica visual deveria assentar na identificação dos 
fundamentos estéticos e dos seus conteúdos, sem as lateralizar ou cristalizar em análises sectoriais, de 
programas, tipologias ou linguagens. Apesar de metodologicamente, um processo analítico sectorial 
ser mais fácil e, aparentemente, mais directo no caso em estudo, tornar-se-ia claramente mais 
empobrecedor na real compreensão da dimensão arquitectónica do grupo. Neste sentido, a selecção 
visual assentou na obrigatoriedade da eleição para estudo de obras representativas de conteúdos 
diversos que elucidassem a construção de uma forma moderna reivindicada no confronto com a 
realidade produtiva comum ao grupo. Permitindo por esta via verificar de forma concreta as pontes, 
descontinuidades, as permanências ou as rupturas, indagando a genealogia dos princípios estéticos 
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desta “modernidade” específica (do ODAM), para descobrir as intenções e resultados desta 
arquitectura “periférica”. 

Imediatamente definiu-se uma baliza temporal justificada pela necessidade de estabelecer uma 
base objectiva sobre a qual trabalhar que não assentando na visão sectariamente analista 
(programática ou tipológica) se suportasse no tempo de vida do grupo e estabelecesse as suas 
atribuições mais significativas na actividade arquitectónica da época. Neste sentido, foi definido o 
espaço temporal de estudo entre a década de 1946 a 1956 que corresponde ao tempo de formação, 
intervenção e repercussão imediata das ideias do grupo no contexto arquitectónico português.  

A data de início, 1946 (ano seguinte ao armistício da Segunda Guerra Mundial), caracteriza-se 
pelo clima de abertura política do estado português ao exterior e define-se como o início de 
contestação dos arquitectos às diversas regras e restrições disciplinares impostas pelo regime e é 
marcado neste estudo pela carta pública de solidariedade da classe a um arquitecto do grupo: Artur 
de Andrade. A data de fecho, 1956, coincide com a realização da Casa de Ofir, obra de Fernando 
Távora (outro arquitecto do grupo), e simultaneamente com o início da realização do Inquérito à 
Arquitectura Popular Portuguesa (que inclui no seu elenco muitos dos arquitectos do grupo), 
traduzindo já uma nova etapa na arquitectura portuense.  

O reconhecimento da ideia de forma em que se apoia a concepção desta arquitectura, a partir da 
caracterização estética e artística do “novo”, é assim proposto em duas direcções fundamentais, 
abordados de modo mais incisivo respectivamente na II e III PARTE do trabalho. Por um lado, 
explorando e identificando a génesis dos seus princípios estéticos, por outro lado, analisando as 
vicissitudes da sua produção no contexto cultural e produtivo específico, identificando desta forma os 
pontos mais significativos deste acontecimento, a consciencialização, as intenções, os contributos e as 
ambiguidades desta produção arquitectónica. 

A estrutura geral do trabalho organizou-se assim metodologicamente em quatro partes e tal como 
na elaboração de um projecto, o percurso de apresentação deste material ao longo dos capítulos 
avança por fases, do geral ao particular. Parte-se na I PARTE para a explicação sumária da 
problemática do trabalho e das interrogações a colocar ao seu objecto de análise: o grupo ODAM. 
Para apresentar na II PARTE, as preocupações gerais do colectivo através de projectos de carácter 
expositivo constituídos como “modelos absolutos” propostos pelo grupo. A III PARTE, trata do 
aprofundamento e materialização destas preocupações no confronto com a prática produtiva através 
do estudo de obras singulares seleccionadas que se constituem como paradigmas de modos de fazer. 
Conclui-se, na IV PARTE com o reflexo teórico do quadro de produção e a síntese crítica das 
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contribuições e produção arquitectónica mais relevante elaborada pelo grupo em que os temas de 
debate pretendem responder às perguntas efectuadas na I PARTE. Far-se-á uma explicação mais 
exaustiva, no início das duas partes intermédias (a II e a III) relativamente aos seus conteúdos e 
opções estruturantes, por se constituírem como cerne do trabalho. No entanto, tal como num projecto, 
esta sequência linear entre as várias partes do trabalho não foi sempre rigidamente seguida, por um 
lado porque, para a clarificação geral do trabalho, foram necessárias algumas aproximações aos 
pormenores em recuos e avanços no sentido da clarificação da ideia e, por outro, porque nem todo o 
material foi disponibilizado e, portanto, estudado da mesma forma. 
 
A visão inteligente na selecção final dos trabalhos a apresentar 
(a importância da exposição no Ateneu Comercial do Porto em 1951) 
O rastreio dos dados (sobretudo escritos) relativos ao grupo – origem, tempo de duração, actividades 
e objectivos, apoia-se essencialmente no testemunho deixado por um dos seus componentes mais 
importantes, o arquitecto Cassiano Barbosa. Estes dados, publicados em 1972, na forma de uma 
colectânea de textos (9) de título – ODAM – Organização dos arquitectos modernos 1947-1952, 
consiste na compilação de escritos produzidos conjuntamente e individualmente pelos componentes 
do grupo, durante o seu período de constituição, estabelecendo-se como base documental de análise 
(fonte de 1.ª mão) de suporte da tese. De facto, a compilação dos textos produzidos pelo arquitecto 
Cassiano Barbosa facilita agora o estudo da produção do ODAM no campo das ideias conservando-
nos a informação relativa ao labor do grupo como se depreende da frase deste autor: Nos anos que 

mediaram entre 1947 e 1952 existiu, no Porto, um grupo de arquitectos que procurou, arduamente, defender e divulgar os 

pontos de vista profissionais dos seus componentes. Pareceu-me útil tornar conhecida a actividade deste grupo entre os jovens 

arquitectos actuais e, ao mesmo tempo, preservar de um sumiço lamentável os documentos referentes ao assunto. Cassiano 

Barbosa (10). Esta colectânea, de acordo com Cassiano Barbosa, assinala uma efeméride de 
acontecimentos locais, relativa às actividades do grupo com a recolha dos textos mais importantes 
elaborados durante a sua curta existência. Segundo este autor o grupo iniciou a sua actividade em 
1947 e dissolveu-se em 1952 e durante os 5 anos da sua existência e a sua importância reflectiu-se a 
nível nacional como se revela da sua seguinte afirmação: (…) deve destacar-se a sua (ODAM) intervenção 

como elemento aglutinante da vontade dos arquitectos do Norte no sentido da realização do 1.º Congresso Nacional de 

Arquitectura, em 1948, efectuado em Lisboa, e duas das exposições mais marcantes no debate arquitectónico da época, a 1.ª 

no Ateneu Comercial do Porto, em 1951e a 2.ª exposição em Aveiro, em 1952 (11). 
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Não sendo a intenção desta tese, a abordagem crítica aos objectivos e intencionalidades desta 

colectânea em forma de livro de Cassiano Barbosa, o que obrigaria a outro tempo de estudo e ao 
conhecimento de outros contextos, (dado ter-se publicado em 1972), poder-se-á afirmar no entanto 
que o autor, estava provavelmente mais interessado em dar a conhecer (ou inclusivamente promover) 
os arquitectos do grupo do que em avaliar suas contribuições passadas no panorama da arquitectura 
e as suas repercussões no debate arquitectónico desde a sua formação até à data da publicação. De 
facto, o autor referencia o livro como uma compilação de documentos e não tece interpretações 
críticas aos mesmos apenas acrescentando alguns comentários em nota introdutória. 

Estando o reconhecimento público do grupo (ODAM) sobretudo associado a um dos seus 
acontecimentos mais relevantes, a exposição de projectos e obras de arquitectura realizada em 1951 
no Ateneu Comercial do Porto em paralelo com diversas actividades (como conferências, palestras e 
manifestos escritos), pressupor-se-ia que este momento fosse, a priori, a fonte de documentos 
centralizadora desta investigação e que se considerassem os placares da exposição como material 
base preferencial de análise da tese. Infelizmente nesta colectânea de Cassiano Barbosa consta 
apenas a compilação, por parte do autor, dos textos manifestos elaborados pelos elementos do grupo 
e a listagem de 30 trabalhos expostos referentes a 24 autores do grupo, esta última documentada 
com uma escassez de informação nomeadamente na designação de algumas das obras expostas o 
que não permitiu sequer reconhecê-las. No entanto foi possível identificar uma grande parte dos 
trabalhos apresentados na exposição embora, apesar das inúmeras diligências efectuadas, fosse 
impossível a obtenção de todos os placares originais da exposição bem como das fotografias das 
obras dos vários elementos do grupo. Efectivamente as fotografias apresentadas, em anexo nesta 
colectânea de Cassiano Barbosa de 1972, remetem já para o período de produção do livro, não 
tendo por isso interesse para este estudo. Infelizmente o entusiasmo de partida para o estudo da 
produção deste grupo foi assim rapidamente refreado no confronto com a dura realidade: a 
dificuldade imensa de obtenção do material gráfico necessário para o desenvolvimento do trabalho. 
Esta lacuna na informação relativamente à exposição de 1951 motivou a procura de outros elementos 
gráficos representativos da produção do grupo. Deste modo, as fontes escritas principais (textos dos 
autores) e a confirmação documental relativo às datas e factos foram apoiadas no livro do arquitecto 
Cassiano Barbosa e confirmados com o testemunho dos arquitectos ainda activos do grupo, a que se 
lhe somou mais alguns poucos artigos e, necessariamente, os projectos/obras publicados nas revistas 
e bibliografia da época, bem como todos os elementos gráficos que se conseguiu obter dos espólios 
dos autores e das várias instituições públicas (câmaras, arquivos universitários etc.).  
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Apesar da primeira selecção dos projectos dar sempre preferência às obras referenciadas na 

exposição do ODAM no Ateneu Comercial do Porto, em 1951 este critério, como acima explicado, 
teve necessariamente de ser cruzado com outros, quer por dificuldades na identificação de algumas 
das obras listadas, quer pela impossibilidade de obter documentação original, sobretudo das obras 
desaparecidas ou muito alteradas. Esta situação motivou a procura de outros parâmetros, para a 
análise dos elementos gráficos representativos da produção arquitectónica da prática projectual do 
grupo (que não o simples levantamento dos trabalhos da exposição) e obrigou a repensar um critério 
mais intencionado de selecção que seguidamente se explicita.  

O primeiro critério pretendia que, o conjunto de projectos seleccionados permitisse esboçar uma 
genealogia arquitectónica do grupo e, na medida do possível, representasse um número 
suficientemente diversificado e abrangente de trabalho (projectos e obras) correspondente a um grupo 
de 36 elementos. O segundo que, o grupo de trabalhos seleccionados ilustrasse os diversos modelos 
arquitectónicos referenciados e utilizados pelo grupo de modo que possibilitasse identificar e analisar 
formas de projectar do colectivo que, sendo caracterizadas por uma formação partilhada, permitissem 
avaliar respostas a uma realidade comum entre si, (a todos os níveis culturais, sociais, técnicas, etc.), 
mas distante dos ideais e em circunstâncias diferentes dos modelos tomados como referência. Neste 
sentido, procurando do universo documental recolhido escolher os projectos mais qualificados e 
representativos das principais preocupações inerentes à produção arquitectónica do grupo que 
servissem para caracterizar categorias de modo a permitir estabelecer regras de composição deste 
“moderno português”. O terceiro que, um segundo conjunto menor de obras seleccionadas permitisse 
um estudo mais aprofundado e se constituísse, como exemplos paradigmáticos que ilustrassem de 
forma concreta, as categorias anteriormente encontradas e que através de casos particulares, 
analisassem os problemas específicos de um projecto/obra de arquitectura, no seu contexto singular. 

Por fim, esta selecção de projectos/obras segundo estes critérios estruturou o trabalho 
essencialmente em dois grandes blocos (neste estudo designados por PARTES). Um Bloco, a II PARTE 
da tese, como base de entendimento do ODAM ao longo de toda a sua actividade, na procura da 
consciencialização da ideia do “colectivo” como veículo ideológico de divulgação dos princípios e 
cânones “modernos”. Pretende-se que esta II PARTE simultaneamente clarifique e exemplifique a 
diversidade de preocupações e conceitos explicitados e a sua extensão na prática projectual da 
década. No entanto, estes projectos e obras aceites como bases transformadoras da arquitectura do 
grupo, permitiram revelar linhas de pensamento fundamentais e uma produção projectual nem 
sempre coincidentes entre o binómio teórico-prática e produção colectiva e percurso individual. O 
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que conduziu ao 2.º grande Bloco designado na tese por III PARTE que se desenvolve no 
entendimento de que as afinidades ideológicas de grupo numa primeira leitura derivam de alguma 
diversidade na prática profissional individual, conduzindo naturalmente à selecção e análise de obras 
paradigmáticas individuais, precursoras de um modo de fazer como objecto de aprofundamento do 
estudo. A I PARTE da tese introduz as premissas/questões colocadas ao “objecto” tema – o grupo 
ODAM – em estudo e a última e IV PARTE conclui com uma síntese que se pretende respostas às 
premissas/questões inicialmente levantadas. 
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
I.1 
(1) Jürgen Habermas, filósofo e teorista social alemão, nascido em 1929 e herdeiro das dialécticas de Adorno e Horkheimer Habermas, endossa o 

modernismo como a continuação do projecto de “racionalidade esclarecida” e fonte potencial de emancipação. No seu texto “ Modernismo versus Pós-
modernismo em Arquitectura” de 1980 cita que a arquitectura moderna, deixou as suas marcas no quotidiano diário, considerando que é ainda o 1º e 
único “estilo” desde o classicismo. Segundo Habermas, este estilo desenvolveu-se de ambas as origens quer Orgânicas de um Frank Lloyd Wright quer 
racionalistas de um Adolfo Loos e floresceu com sucesso tanto no trabalho de Gropius, Mies Van der Rohe, Corbusier ou Alvar Aalto. É segundo Habermas, 
o único movimento arquitectónico originário de um espírito avant-garde na continuação da linha tradicional do racionalismo ocidental e suficientemente 
poderoso para criar os seus próprios modelos, e preparar fundamentos para uma “tradição” que desde o início atravessou fronteiras nacionais. 

(2) De acordo com a definição de Montaner, a vanguarda moderna é constituída pelos autores que propõem inovações transcendentais entre os anos 1910 e 
1930 e entende-se por Movimento Moderno a extensão, internacionalização e produção das premissas apontadas por estes autores a partir de finais dos 
anos 20 (quando a dialéctica entre arquitectura e vanguarda se perde). MONTANER, Josep Maria, Después del movimiento moderno: arquitectura de la 
segunda mitad del siglo XX, 4. ª ed. rev. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1999, p. 36. 

(3) Cit. bibliográfica de LEACH, Neil Rethinking Architecture: A Reader in Cultural Theory, London and New York, Routledge, 1997. O autor aborda as questões 
estéticas e filosóficas inerentes à arquitectura mas fá-lo de modo unilateral numa perspectiva sobretudo de abrangência cultural tentando sobretudo expor e 
compreender as linhas de pensamentos paralelos e afins às várias correntes artísticas incidindo especialmente nas que se ligam à arquitectura mas sem se 
deter nos seus aspectos especificamente disciplinares.  

(4) “A arte de investigação em arquitectura”. KRUGER, Mário. ECDJ. Coimbra, Editorial do Dep. de Arquitectura. N.º 5 (Dez.2001), p. 22-39. 
(5) A abdução é um processo de prova indirecta, semi-demonstrativo em que a premissa maior é evidente mas a menor só é provável, como definição por 

KRUGER, Mário. “A arte da investigação em arquitectura”. ECDJ. Coimbra, Editorial do Dep. de Arquitectura. N.º 5 (Dez.2001), p. 29. 
(6) Hélio Piñón in HP/perfiles encontrados, prólogo ao livro de Peter Burger, teoria das vanguardas. ed. Península, Barcelona (en prensa). Tradução em 

português: a noção de construção segundo Hélio Piñón é a produção de uma forma que objectiva um sistema de relações implícitas. 
(7) Cit. In PIÑÓN, Hélio, Miradas intensivas, Barcelona, Edicions UPC, 1999, (Materiales de arquitectura moderna/Ideas; 5), p.8. Tradução em português: 

Paradoxalmente, neste sentido, a concepção moderna é caracterizada pela acção subjectiva que estrutura com critérios de forma de carácter universal, 
residindo nesta aspiração a salvaguarda consubstanciada à prática de arte. Na faculdade de esboçar de novo cada caso, sem apriorismos tipológicos, reside 
a sua peculiaridade estética. Gerar (conceber) a forma caso a caso com critérios subjectivos, e ao mesmo tempo atingir a universalidade através do seu 
reconhecimento, constitui um paradoxo que só os saberes da experiência conseguem atenuar.  

(8) Mies Van Der Rohe (citado por Peter Carter em Architectural Design, Março de 1961) 
(9) ODAM, textos compilados por Cassiano Barbosa, Edições Asa, 1972 – À abreviatura ODAM são dados repetidamente pelos seus elementos duas 

possibilidades de leitura, Organização dos Arquitectos Modernos ou Organização em Defesa dos Arquitectos Modernos. 
I.2 
(1)  Cit. do Odam, In ODAM: Organização dos Arquitectos Modernos, 1947-1952. Cassiano Barbosa (comp.). Porto, Edições ASA, 1972, p.19. 
(2)  Cit. in PIÑÓN, Hélio, Reflexión histórica de la arquitectura moderna, Barcelona, Ediciones Península, 1981. (Ediciones de Bolsillo; 573), p.15. Tradução em 

portugués: O movimento moderno legou à história da arquitectura uns princípios teóricos e umas obras que, por princípio, devem entender-se em directa 
relação com eles. Até que ponto a análise e de que maneira as obras, de qualquer movimento estético, respondem às teorias que estão na base dos seus 
manifestos programáticos é o passo obrigatório para toda a interpretação que tenta entendê-la. Não obstante, ocorre com frequência que a análise se 
produz considerando só um dos aspectos do objecto, com o que se obtém uma imagem reduzida, empobrecida, do mesmo.  

(3)  Cit. in PIÑÓN, Hélio, Reflexión histórica de la arquitectura moderna, Barcelona, Ediciones Península, 1981, (Ediciones de Bolsillo; 573). Tradução em 
portugués: (...) A reivindicação da visualidade própria da metodologia do projecto moderno é na realidade a chamada de atenção sobre a condição visual 
da própria arquitectura, a visão é instrumento de percepção e de juízo. Estes no momento da concepção propõem uma ordem que valoriza elementos de 
lógicas distintas do visual. Esta natureza, essencialmente visual, do juízo estético que incide fundamentalmente na lógica sensitiva do mesmo conduz à 
construção da forma moderna. 

(4)  Cit. In PIÑÓN, Hélio, Miradas intensivas, Barcelona, Edicions UPC, 1999, (Materiales de arquitectura moderna/Ideas; 5), p.8. Tradução em português: A 
concepção moderna é caracterizada por uma acção subjectiva que estrutura o programa com critérios de forma de carácter universal, e é nesta aspiração 
que reside a salvaguarda consubstanciada à prática de arte na faculdade de delinear de novo cada caso sem apriorismos tipológicos, reside a sua 
peculiaridade estética.  

(5) MONTANER, Josep Maria, Después del movimiento moderno: arquitectura de la segunda mitad del siglo XX, 4.ª ed. Barcelona, Gustavo Gili, 1999, p. 36. 
(6)  Cit. Do Odam, In ODAM: Organização dos Arquitectos Modernos, 1947-1952, Cassiano Barbosa (comp.), Porto, Edições ASA, 1972, p.12. 
(7)  (reintepretação livre das ideias do hélio) Cit. (...) prestar-se-á especial atenção à vertente visual das reflexões, só assim se conseguirá actuar no âmbito 

teórico (específico deste programa) não se trata de elaborar discursos sobre palavras mas sim de produzir ideias sobre coisas. PIÑÓN, Hélio, El Sentido de la 
arquitectura moderna, Barcelona, Edicions UPC, 1997, (Materiales de arquitectura moderna/Ideas; 1), p.33.  

(8)  Cit. Se não forem livros e artigos de revistas, serão artigos de jornal ou documentos de vários tipos. Quando se trabalha sobre livros, uma fonte de primeira 
mão é uma edição original ou uma edição crítica da obra em questão. ECO, Umberto, Como se faz uma tese em ciências humanas, 9ª ed. Lisboa, Editorial 
Presença, 2002, p. 70 e 74. 

(9)  Textos Odam, In ODAM: Organização dos Arquitectos Modernos, 1947-1952, Cassiano Barbosa (comp.), Porto, Edições ASA, 1972. 
(10)  Cit. do Odam, In ODAM: Organização dos Arquitectos Modernos, 1947-1952, Cassiano Barbosa (comp.), Porto, Edições ASA, 1972, p.9. 
(11) Cit. do Odam, In ODAM: Organização dos Arquitectos Modernos, 1947-1952, Cassiano Barbosa (comp.), Porto, Edições ASA, 1972, p.16. 
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II PARTE – A VALIDAÇÃO TEÓRICA E PROJECTUAL DO ODAM 
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Introdução à II PARTE – objectivos 

Os conteúdos desta II PARTE sobre a exposição conjunta da produção teórica e prática do Grupo 
têm três objectivos implícitos: 
1º. Explicitar que os textos e projectos seleccionados se assumem como modelos conceptuais de 
eleição para o Grupo e simultaneamente reflectem a amostragem dos vários saberes disciplinares. 
2º. Explicitar que esta II PARTE se divide numa preposição abdutiva de reconhecimento de três 
padrões diferenciados de actuação e preocupações comuns aos elementos do Grupo e essenciais à 
sua caracterização, estudados em três capítulos com a seguinte designação;  

II.1 “A PROCURA DA VERDADE CONTRA A FALSA ARQUITECTURA PORTUGUESA”; 
II.2 “A ÉTICA DA ESTÉTICA DO NOVO “OBJECTO” ARQUITECTÓNICO”; 
II.3 “A IMPORTÂNCIA DA LIÇÃO MODERNA NA ACEITAÇÃO DE UMA IDENTIDADE”; 

3º. Explicitar que as vicissitudes dos conteúdos formais se cruzam com os acontecimentos históricos 
considerados relevantes para a vida do Grupo. 
 

O primeiro objectivo, explicitado no próprio título desta II PARTE “A VALIDAÇÃO TEÓRICA E 
PROJECTUAL DO ODAM” pretende demonstrar o domínio dos vários “saberes” disciplinares 
empregues pelo Grupo, traduzido nos manifestos escritos e projectos dos autores que, tomados em 
leituras comparativas, permitirão descobrir a capacidade conjunta de revelar conteúdos. Foram 
seleccionados projectos e textos, que no nosso entender (critério explicado na I PARTE), melhor 
permitam verificar as intenções estéticas da produção arquitectónica do Grupo e clarificar os 
conceitos que se constituíram como referenciais da sua produção projectual. Dado que se pretende, 
nesta II PARTE, (1) estudar as opções tomadas pelo colectivo enquanto grupo coeso produtor de 
“matéria ideia”, a selecção proposta, constitui-se, como elemento representativo dos modelos 
conceptuais de eleição do colectivo. Neste sentido, surge a aposta nesta II PARTE, na apresentação 
do material gráfico constituído unicamente por projectos (em detrimento das obras) que enfatizem, por 
um lado, a vertente expositiva do desenho, remetendo, assim, virtualmente para as exposições 
efectuadas pelo Grupo, e, por outro, permitam averiguar da veracidade do desenho enquanto 
processo metodológico de afinidade do Grupo pelo modo como é utilizado enquanto comunicação 
de uma realidade imaginada. (2) A selecção dos elementos gráficos nesta PARTE é, deste modo, 
encarada mais como desenho de apresentação de uma ideia de conteúdo formal do que método de 
representação para um processo construtivo. 
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Foca-se nesta II PARTE, uma amostragem de carácter abrangente e diversificada da produção 

arquitectónica do Grupo assente na expressividade do projecto, não enquanto “obra de autor”, mas 
antes identificativo de uma produção comum, de modo que permita identificar características de 
modernidade suficientemente representativas enquanto “movimento/escola”. O realce é, assim, dado 
à produção enquanto colectivo, de modo a permitir definir uma matriz, das preocupações comuns aos 
elementos do Grupo, sendo sobretudo o seu percurso/evolução que está em avaliação. Apesar de 
uma primeira abordagem necessariamente selectiva e sintética, a diversidade a vários níveis dos 
projectos produzidos pelo Grupo obriga, no entanto, a que, ao longo do trabalho, simultaneamente 
se reconheça a diversidade produtiva existente entre os vários elementos do Grupo, identificando-a, 
percebendo-a e relacionando-a. Deste modo, nesta II PARTE, a aposta assenta numa noção mais 
abrangente das obras do conjunto dos elementos do Grupo, uma panorâmica geral das 
preocupações principais em debate que permita definir e identificar conquistas arquitectónicas 
importantes para o Grupo. Possibilitando, posteriormente, na III PARTE, passar para o destaque e 
análise mais aprofundado das obras singulares que se constituem como paradigmáticas dos diferentes 
modos de fazer, obras estas que muitas vezes coincidem com os autores destacáveis do Grupo. 

 
O segundo objectivo, o reconhecimento de três padrões de actuação, posiciona-se como 

estrutura prepositiva (como explicado na I PARTE) na qual se lançam e analisam simultaneamente as 
hipóteses abdutivas específicas da tese. A problemática (genérica) levantada; - como se identifica uma 
construção formal moderna? – (3) Torna-se difícil manter implicitamente presente num trabalho 
específico, neste caso, numa pesquisa monográfica de obras de um grupo, de modo a que confira 
sentido ao estudo e simultaneamente forneça toda a informação necessária para uma leitura objectiva 
dos factos. Na medida do possível, tentou-se viabilizar esta hipótese de leitura, nesta II PARTE, 
formulando apenas uma única pergunta que se constitui como problemática específica: de que forma 
estão as leis que presidem ao acto de construir ou projectar a ser investigadas no âmbito desta 
arquitectura mais próximas ou distantes de uma construção da forma moderna, tomada esta pelos 
referenciais e modelos modernos eleitos pelo Grupo? Tenta-se, deste modo, em tentar descobrir o 
cerne de princípios de um grupo de arquitectos, as estruturas formais, tecnológicas, políticas e éticas 
comuns. Entender se predomina a vontade de seguir a tradição ou a constante reinveinção e apurar 
as regras para a elaboração de princípios e formas de actuação. O que significa que se podem 
estabelecer categorias de preocupações, reflectidas em concepções arquitectónicas dominantes, 
constatadas em diferentes atitudes relativas às relações estabelecidas nos projectos, como por 
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exemplo; - a envolvente urbana, a estrutura espacial adoptada, os materiais utilizados, a ideia de uso 
que se desenvolve etc. Pode-se ir agrupando as diversas posições no grupo que mantêm uma 
coerência interna e que se balizam entre a aproximação aos princípios modernos e/ou às tradições 
culturais existentes. 

Esta metodologia de aproximação definiu o campo de extensão do ciclo em estudo na 
identificação da consciência formal da arquitectura do Grupo, através dos indícios de forma moderna 
próximo dos conceitos de Hélio Piñón (4), que assentam na concepção da arquitectura moderna a 
partir da sua caracterização estética conforme explicitado na I PARTE no capítulo I.2. O 
reconhecimento da aproximação à forma moderna é assim tomado em duas direcções. Por um lado, 
explorando a génesis arquitectónica (dos modelos de referência) dos seus princípios estéticos, como 
base de aprendizagem do “novo”; por outro lado, analisando as vicissitudes da sua situação 
geográfica, temporal e produtiva, como processos de resistência, identificando desta forma os pontos 
mais significativos deste acontecimento, a consciencialização, as intenções, os contributos e as 
ambiguidades desta produção arquitectónica. Neste sentido, da aferição das preocupações comuns 
ao Grupo, tendo como objectivo a resposta à questão colocada na introdução e após a análise das 
diversas actuações produtivas em estudo resultou uma preposição abdutiva de reconhecimento de três 
padrões diferenciados de actuação comum aos elementos do Grupo e essenciais à sua caracterização 
que na II PARTE deste trabalho se dividiu em três capítulos. O primeiro capítulo II.1 que se intitulou 
“A PROCURA DA VERDADE CONTRA A FALSA ARQUITECTURA PORTUGUESA”; o segundo capítulo 
II.2 de título “A ÉTICA DA ESTÉTICA DO NOVO “OBJECTO” ARQUITECTÓNICO”; e o terceiro 
capítulo II.3, “A IMPORTÂNCIA DA LIÇÃO MODERNA NA ACEITAÇÃO DE UMA IDENTIDADE”. 
Padrões de actuação que, dadas as diferentes gerações em causa e o curto intervalo de tempo em 
que se desenvolvem, temporalmente se tocam, podendo pontualmente confundir-se.  

O capítulo II.1 que corresponde ao 1.º padrão do grupo, toma-se como sendo a expressão dos 
artefactos que pesa mais do que os seus conteúdos modernos e corresponde genericamente à 
produção de pré-forma moderna do Grupo. Referenciada muita produção anterior ou simultânea à 
sua formação inicial, é nesta etapa padrão que se identificam as primeiras obras polémicas que 
abrem caminho à necessidade de os arquitectos se associarem num grupo reivindicativo, com 
interesses e modos de actuação comuns reveladores dos primeiros indícios/procuras formais 
modernas do ODAM, apesar do compromisso com a representatividade dos valores convencionais se 
sobrepor ainda à vontade de ser radicalmente moderno. 
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O capítulo II.2 que corresponde ao 2.º padrão do grupo, os conteúdos formais correspondem à 

pertença aos novos valores apoiados numa confiança total na nova era da máquina que se reflectem 
no uso, no programa, na racionalização da função, numa filosofia e metodologia de projecto que se 
espelha numa forma mais abstracta como código universal totalizante. 

O capítulo II.3 que corresponde ao 3.º padrão do grupo, assimilado e entendido o conteúdo 
moderno, são outras valências que se querem somar. À pureza abstracta da forma associa-se a 
identidade local, mais humanizada e a procura de outras valências relegadas, a “memória” e o 
“instinto”. 

Estes três padrões que, de modo abdutivo, se apresentam como premissas de estudo, 
fundamentam-se, ao longo desta II PARTE, de modo a poder confirmar (ou não) a sua pertinência. 

 
O terceiro objectivo, tenta explicar que a história do Grupo nunca é abordada de um modo 

aprofundadamente descritivo, linear e cronológico, pois, por um lado, não é essa a intenção do 
trabalho e, por outro, a falta de documentação certificada não permite o rigor e a exactidão de datas 
e factos que uma abordagem historiográfica exigiria. Contudo, os dados “históricos”, relatados pelos 
mesmos arquitectos do grupo ou descritos nos vários livros da história da arquitectura portuguesa, 
quando considerado necessário ao entendimento das vicissitudes dos conteúdos formais em estudo, é 
selectivamente cruzado com os acontecimentos factuais relevantes para a vida do Grupo. 

 
Ao longo desta II PARTE, é assim cruzada com a produção teórica e projectual do colectivo, 

passando pelas actividades, dissolução e balanço, o panorama político, social e cultural do Grupo, 
descrevendo-se os principais acontecimentos sócio-culturais disciplinares e o seu evoluir a par das 
ideias e conceitos subjacentes ao Grupo, sempre pela primazia dos “modelos” seleccionados, e 
configurados nos três padrões de actuação propostos nesta tese. 
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II.1 A PROCURA DA VERDADE CONTRA A FALSA ARQUITECTURA 

PORTUGUESA 
 (Introdução ao capítulo II.1) 
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Este primeiro capítulo de título II.1 “A PROCURA DA VERDADE CONTRA A FALSA ARQUITECTURA 
PORTUGUESA”, procura evidenciar os critérios tomados para a definição da hipótese abdutiva 
lançada como o primeiro padrão do grupo ODAM. Este padrão é estabelecido na hipótese de que a 
expressão dos projectos e obras aqui analisadas pesam mais que os seus conteúdos modernos e é 
entendida em três fases de aproximação descritas ao longo de três subcapítulos. O primeiro 
subcapítulo, II.1.1, de título “Obscurantismo e o despertar de uma nova consciência”, estuda, através 
de um acontecimento importante para o grupo o texto “O Problema da Casa Portuguesa” redigido 
por Távora em1945, o enquadramento político, cultural e disciplinar do grupo. Procura-se entender a 
urgência do espírito associativo que dá origem ao ODAM, a necessidade de ruptura com os modelos 
existentes e o entendimento das premissas e das intencionalidades das escolhas dos modelos 
(exteriores) seleccionadas pelo grupo. Seguidamente o segundo subcapítulo, II.1.2, de título “Entre a 
academia e a utopia moderna” analisa a genealogia, génese e as características dos conteúdos 
formais do fenómeno em estudo. A proveniência do grupo e os seus traços comuns são analisados 
essencialmente através da bipolarização existente no grupo entre as vicissitudes da formação 
académica escolar “clássica” e algumas heranças modernas. Analisar-se-á as suas aprendizagens 
compositivas através de projectos que se constituem como referências expositivas, neste caso, os 
trabalhos provenientes da formação escolar comum: os discursos de CODA – Prova de Concurso de 
Obtenção do Diploma de Arquitecto –, provam que será recorrentemente usada ao longo de todo 
este trabalho como material escrito e projectual de eleição e representativo dos modelos e conceitos 
do grupo. Passar-se-á da formação escolar (analisado no segundo subcapítulo II.1.2) para a prática 
profissional no terceiro subcapítulo, II.1.3, de título “Da praxis académica à escola de atelier” através 
da caracterização de uma forma de trabalho específico do Porto: a prática de atelier em conjunto 
(introduzindo simultaneamente a importância da caracterização de “mestre”). Analisam-se obras que 
se constituíram como referenciais para o grupo, identificando a sua procura de pré-forma moderna. 
Esta caracterização das formas de procura de um projecto moderno pelo grupo é testemunhada neste 
terceiro subcapítulo em 4 pré-formas de compromisso entre o projecto moderno e a convenção 
portuense, que se constituem como fundamentais à génese dos conteúdos formais em estudo, 
enunciados do seguinte modo: a 1ª pré-forma assenta no uso dos sistemas e materiais tradicionais 
sobrepostos à racional organização moderna; a 2ª pré-forma centra-se na nova estética de 
composição de formas representativas da “convenção”; a 3ª pré-forma assume a expressividade 
moderna através da urbanística oitocentista; a 4ª pré-forma procura as premissas integrais do projecto 
moderno, através de abstracção formal mas ainda comprometida à “convencionalidade” dos usos. 
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II.1.1 Obscurantismo e o despertar de uma nova consciência  
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1 – Texto de Fernando Távora publicado no semanário ALÉO. 

3 6 



O problema da casa (à antiga) Portuguesa 2 – Exemplo de casa urbana a que as instâncias oficiais chamavam “casa 
moderna”, publicadas nas revistas técnicas existentes em 1947 

A 10 de Novembro de 1945 é publicado no semanário ALÉO o artigo de título “O Problema da Casa 
Portuguesa” (1) que se reveste da maior importância no posicionamento disciplinar da elite cultural 
arquitectónica do Porto (fig. 1) e foi posteriormente ampliado para 16 páginas nos Cadernos de 
Arquitectura em 1947 (2), dada a importância de que se revestiu para a Classe. Estes artigos reflectem 
as interpretações viciadas existentes no espectro cultural e político da sociedade portuguesa da época 
que aliadas às ambiguidades ideológicas do regime, confinam a arquitectura portuguesa a um debate 
medíocre entorno de um falso estilo nacional. Os textos testemunham o espírito crítico emergente no 
meio cultural da classe e as preocupações disciplinares em debate; – a crítica ao estilo português e a 
apologia a uma necessária actualização da arquitectura a valores contemporâneos. (fig. 2) 

Da leitura geral dos escritos para os Cadernos de Arquitectura verifica-se que o arquitecto 
Fernando Távora, identificando a crise latente na arquitectura portuguesa, ao longo da primeira parte 
do texto posteriormente apelidado de “Arquitectura e arqueologia”, faz uma dura crítica à arquitectura 
denominada de estilo Português. Esta corrente criada pelos “arqueólogos” do regime, elaborada a 
partir de um entendimento pseudohistoricista, superficial e retrógrado das formas do passado, 
impõem modelos obrigatórios para caracterizar toda a arquitectura a produzir. Não sendo contra o 
estudo da arquitectura do passado, o arquitecto Távora, defende que o “Estado Novo” pretende com 
este discurso historicista distanciar os arquitectos de uma arquitectura de acordo com as necessidades 
e tempo presente – a arquitectura Moderna. Conforme resumidamente o próprio afirma neste seu 
primeiro texto, O passado é uma prisão de que poucos sabem livrar-se airosamente e produtivamente; vale muito, mas é 

necessário olhá-lo não em si próprio mas em função de nós próprios. Seguidamente, o arquitecto Távora, 
defendendo a verdade na arquitectura, tenta desmontar, na segunda parte do texto, de título “Falsa 
arquitectura” a mentira destes arquétipos decorativos configurados no estilo português (posteriormente 
chamado de Português suave) exemplificando que (...) a arquitectura da casa à antiga portuguesa por assentar 

apenas em caprichos decorativos e não em lógicas e razões arquitectónicas de adequação às necessidades sociais, funcionais 

e produtivas não permite definir uma boa arquitectura. Após este diagnóstico dos males que enfermam a 
arquitectura produzida em Portugal, o arquitecto Távora, finalmente na terceira parte do texto, “Para 
uma arquitectura Integral”, aponta caminhos na criação de uma arquitectura portuguesa do presente. 

Com um discurso de carácter social, o arquitecto Távora, nestes três textos, apela à participação de 
todos e estabelece três ordens essenciais de trabalho para o apuramento da verdade: o diagnóstico 
do meio português, o levantamento criterioso da arquitectura portuguesa existente e o conhecimento 
da arquitectura exterior contemporânea. No estudo do diagnóstico do meio português, põe o acento  
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no entendimento das aspirações do homem português contemporâneo. No levantamento criterioso da 
arquitectura portuguesa existente, aconselha sobretudo ao estudo da arquitectura popular como 
representativa do homem corrente, na perspectiva da sua correcta adequação às necessidades 
funcionais exigidas em detrimento das suas características pitorescas, pretendendo deste modo, 
desmascarar os “arqueólogos” do regime que defendiam a cópia imagética destas casas (fig. 3). Por 
fim, apela à obrigatoriedade do conhecimento da arquitectura (exterior) contemporânea, expressa 
através do movimento moderno, de modo a poder definir-se uma arquitectura do presente português. 
Contrariando o discurso dos ideólogos do regime, defende assim que só o conhecimento dos outros é 
que nos permite simultaneamente reconhecer as nossas diferenças e procurar a nossa identidade. 

3 – Exemplo de casa agrícola publicado na revista Arquitectura de Janeiro, 
1947. 

Em resumo, o arquitecto Távora advoga o estudo de arquitecturas da época que considera ser a 
sua, apostando sobretudo na ideia de pertença a valores universais reivindicados e divulgados pela 
arquitectura moderna/contemporânea da época, apesar de reconhecer simultaneamente a 
necessidade de estudar a especificidade do caso português. Considera que só se poderá apurar a 
verdade da arquitectura portuguesa através de uma arquitectura produzida como reflexo do 
conhecimento do tempo global/universal em que se vive, sem perder contudo, a individualidade do 
seu carácter específico (nacional). 

O artigo “O Problema da Casa Portuguesa”, é deste modo entendido no meio dos arquitectos do 
Porto, sobretudo como um discurso ideológico de crítica a uma norma de edificação feita de 
preconceitos e constitui-se, assim, como a primeira posição pública a defender a produção 
portuguesa da arquitectura genericamente chamada moderna como modo de actuação contra a 
imposição do estilo português do regime. Apesar de existirem algumas obras de “procuras modernas” 
claramente diferenciadas do “estilo” de cariz oficial, anteriores à data deste artigo (obras de alguns 
futuros membros do ODAM que referiremos mais adiante) pode-se considerar que é a partir deste 
momento que, de forma oficial e colectiva, a cultura arquitectónica do Porto inicia o confronto 
(ruptura) com as directivas das instâncias institucionais, numa clara apologia aos ideais do movimento 
moderno. Ideal moderno com o qual o arquitecto Távora (3) se identifica totalmente no início da sua 
carreira ou como melhor expressa Alves Costa no seu texto “Legenda para um desenho de Nadir 
Afonso”, E isto queria dizer construir o novo em nome de aspirações formuladas a partir das novas realidades do nosso 

tempo. (...) E isto era uma afirmação simples de fidelidade ao movimento moderno. (4)  
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Características formais do estilo português suave  4.1 – Jacobetty Rosa, Estádio Nacional, 1940 
4.2 – Cottinelli Telmo, Universidade de Coimbra, 1943 
4.3 – Cristino da Silva, Praça do Areeiro, 1943-49 Os textos do arquitecto Távora confirmam, de facto, a cisão da cultura arquitectónica do Porto com a 

tendência nacional fascista de uma produção construída, monumental ou rural, eminentemente 
simbólica e iconográfica iniciada a partir dos anos 30 e correspondente ao período de consolidação 
do “Estado Novo”. A política de regeneração nacionalista do regime, apostada na organização 
corporativa da sociedade e da economia, centrava-se essencialmente em duas vertentes: a 
propaganda e as obras públicas. O discurso, extensivo à expressão formal arquitectónica, assentava 
numa ideologia que negava os conflitos sociais através da promoção e identificação de símbolos 
pretensamente nacionalistas, de natureza histórica ou vernácula, consoante a tipologia programática 
em causa pela tipificação com carácter de obrigatoriedade, dos seguintes valores de exaltação de 
nacionalidade: 
– uma ordem “classicista” monumental de influência italiana ou alemã apropriada às intenções 
simbólicas de construções com representatividade nacional e de que são exemplo os grandes 
equipamentos públicos nacionais (os hospitais, os palácios de Justiça, etc.) ou os conjuntos urbanos 
da capital (fig. 4.1 a 4.3);  
– um estilo de configuração com desígnio regional e rural, que pretendia corresponder a um retrato 
do País, enquanto eterna aldeia e de que são exemplo os equipamentos públicos regionais (correios, 
escolas, estações, etc.), bem como quase toda a construção habitacional unifamiliar, incluindo os 
bairros económicos ou burgueses (fig. 5.1 a 5.3). 

Aos modelos impostos pelo regime junta-se, em plena estabilização do Estado Novo (entre 1934 e 
1946) um novo ciclo de planificação urbanística, o plano geral de urbanização criado por Duarte 
Pacheco. Este plano previa a transformação do solo urbano, entendido como ordenamento de ruas, 
edifícios, jardins e parques, no aproveitamento de cérceas e volumetrias de edifícios e na protecção 
estética do “pitoresco e histórico” das cidades, com a regulamentação da habitação, a que se 
associam regras de construção e de propriedade horizontal, de matriz higienista reminiscente do plano 
geral de melhoramentos oitocentista (5). Durante este período, a Câmara Municipal do Porto implanta 
também novas políticas municipais, impondo restrições ao investimento privado (constituindo-se até à 
data como principal promotor de construção) através de medidas coercivas de carácter administrativo, 
pela proibição de abertura de ruas por privados e consequente loteamento de terrenos. 
Simultaneamente com o processo iniciado em 1932, com os primeiros estudos de Ezequiel de 
Campos, entram em vigor os primeiros instrumentos urbanísticos, com a participação de urbanistas 
estrangeiros (particularmente Alemães e Italianos) nas principais cidades, como Marcelo Piacentini,  
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Giovanni Muzio, ou Etienne de Groer. (6) 5.1 – Adelino Nunes, Correios de Barcelos, 1938 
5.2 – Paulino Montez, Bairro da Encarnação, Lisboa, 1940-46 
5.3 – Casas – tipos (geminadas) de bairro económico, maquetas (C.M. Lisboa), 1940 Ainda anteriormente à Guerra, ao iniciar os novos enquadramentos legislativos, planos, leis de 

solos e uma grande quantidade de obras públicas, o “Estado Novo”, inicia, devido à extensão da 
pobreza a nível nacional, um programa de carácter social com grande repercussão no país: a 
construção das casas económicas. Este programa, de acordo com a ideologia ”regionalista” do 
regime, impõe-se como normativa representativa de um modelo social. O ideal social explícito na 
Constituição de 1933 define a família como célula-base da sociedade, suporte primeiro de educação, 

disciplina e harmonia social e fundamento de toda a ordem política pelo que o “Estado Novo” justificando a 
estratégia a tomar, inicia a expropriação de terrenos no solo urbano ou urbanizável e começa o 
programa de construção de “casas económicas”. Num país que se mantém maioritariamente pobre, 
esta ideologia de estado é formalizada simultaneamente num modelo social, arquitectónico e urbano.  

A família humilde (respeitosa e simples) é proprietária de casa própria, dotada de quintal e jardim, 
implantada em pleno campo, num pequeno bairro periférico da cidade. O bairro é constituído por 
casas – tipo associadas, ordenadas num conjunto de extensão moderada, de modo a constituir-se 
como um tecido urbano que convenientemente ilustrasse a ideia de eterna aldeia e cumprindo, deste 
modo, objectivos políticos precisos. Do ponto de vista urbano, este modelo é reminiscente do ideal da 
cidade – jardim inglesa, defendida por Ebenezer Howard que elegia num princípio de urbanização a 
recuperação da casa unifamiliar como elemento base para extensão da cidade e que, na essência, 
procura conciliar as mais-valias dos serviços disponíveis da cidade com os privilégios da vida no 
campo (7). Mas no caso específico dos Bairros criados pelo “Estado Novo”, este ideal sustentado na 
casa unifamiliar é sujeito sobretudo a motivos políticos e económicos dependentes da disponibilidade 
de terrenos existentes na periferia das cidades e da facilidade da sua expropriação sendo a pesquisa 
arquitectónica por parte do Estado caracterizada por uma esquematização estagnadora e uma 
formalização arquitectónica assente no pitoresco. 

O modelo imposto, que assenta na constituição de património pelo recurso à casa individual, é 
aplicado genericamente também para a pequena e média burguesia variando apenas, na dimensão, 
qualidade dos materiais, consoante a categoria social e no conjunto decorativo de arquétipos 
supostamente caracterizadores da região em que se localiza (fig. 5.2 a 5.3). Aparecem assim as “casas 
de pescadores”, as “casas de funcionários superiores”, as “casas de pobres”, etc., todas sempre 
delineadas segundo este modelo de exaltação dos estereótipos da ruralidade assente no molde de 
concepção economicista. A casa económica resulta, assim, da redução do modelo burguês, de casa 
de gente rica e afirma em plenitude a concepção de viver e habitar à “portuguesa”,  
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apresentando o pequeno como a valorização do simples e do individual, características da tranquila 
felicidade de um povo pressupostamente contido e conservador (fig. 5.3). 

Raul Lino, estudos para casitas 
6.1 – no Ribatejo, 1933  
6.2 – no Sul, 1933 
6.3 – na Serra do Caramulo, 1933 

A coerência ideológica do “Estado Novo” é visível no próprio discurso do arquitecto acarinhado 
pelo regime; Raul Lino, arquitecto de ascendência alemã, com tendência para um naturalismo 
romântico e criador das “casas portuguesas” que, tendo elaborado o modelo oficial a partir de 
projectos para as casas burguesas destinadas às gentes ricas, escreve: Entramos num pequeno vestíbulo que 

mesmo nas casas pequenas não deve faltar. Vestíbulo normal em um grande hall de cerca de 1 m2 que permite a 

independência com os restantes compartimentos. (fig. 6.1 a 6.3) (8) O modelo imagético das casas de Raul Lino, 
adoptado como específico para cada região, contém uma modulação de compartimentação mínima 
e uma gramática específica de arquétipos pseudo ruralistas e nacionalistas que deixavam, quer do 
ponto de vista organizativo quer linguístico, pouco espaço para a intervenção do arquitecto. 

A partir da data em que se institui o programa de casas económicas, são construídos mais de 2000 
fogos em todo o país e é estimulado o crescimento habitacional das áreas periféricas, permitindo aos 
municípios controlar o crescimento urbano e disciplinar o loteamento, fazendo respeitar os 
regulamentos de construção e impedindo o uso especulativo do solo. O número relativamente 
elevado de bairros do “Estado Novo” construídos durante este período no Porto, num total superior a 
600 fogos, ilustra a dinâmica social e urbana desta cidade e, no entanto, não deixa de representar a 
estagnação da experiência urbana e arquitectónica durante os inícios da década de 40. É deste modo 
que, anteriormente e durante a Segunda Guerra, o ritmo lento de industrialização a que correspondia 
um baixo índice de urbanização, com apenas um quinto da população total a viver nas cidades, 
denuncia as carências existentes ao nível da habitação, por esta altura de natureza de carácter mais 
qualitativo que quantitativo. (9) 
 
A brecha política do Regime. Enquadramento político e cultural do Grupo 
Neste contexto político cerrado é de estranhar a existência dos escritos reivindicativos do arquitecto 
Távora, nomeadamente “O problema da casa portuguesa” que expõem de forma acutilante, o mau 
estar e a falta de independência profissional presente na classe, mas a existência destes textos 
simultaneamente revelam, a priori, um “advento democrático” que permite estas contestações. De 
facto, estes acontecimentos só são possíveis dado um breve quadro de abertura política do regime no 
pós-guerra. Imediatamente após a vitória das democracias ocidentais aliadas sobre os Nazis, o 
regime de Salazar, que tinha mantido uma duvidosa e lucrativa neutralidade durante a Guerra, viu-se 
subitamente isolado no panorama internacional. A esta situação, o “Estado Novo” reagiu  
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externamente em contactos com as potências vitoriosas de forma a legitimar internacionalmente o seu 
regime, ao mesmo tempo que internamente tentava controlar e travar as oposições democráticas 
emergentes, unindo à sua volta os grupos nacionalistas com a célebre frase “orgulhosamente só” (fig. 

7). Internacionalmente visto como uma ditadura fascista, o regime teve momentaneamente de ceder a 
uma abertura, afirmando demagogicamente o seu respeito pela liberdade individual de expressão, 
embora internamente tentasse controlar à viva força as vozes oposicionistas que confiavam na pressão 
que as democracias europeias e americanas iriam exercer para a total abertura democrática 
portuguesa. Nesta data, a unidade da sociedade portuguesa que apoiou a formação do “Estado 
Novo” nos anos 30 já não existia, o que se repercutia numa expressão generalizada e multiplicada de 
descontentamento em torno do MUD (Movimento de Unidade Democrático). A repressão por parte do 
regime, não se fez esperar e, ao contrário do que os opositores de Salazar previam, a autoridade do 
“Estado Novo” conseguiu voltar a estabelecer-se, com a conivência das democracias europeias e 
americana e em 1949 Portugal entrou para a Nato. 

7 – Salazar com a maqueta do Hospital de S.João no Porto de Walter Distel, 
1940. 

O breve período de simulada abertura política, permite aos grupos culturais e intelectuais, de 
alguma forma, a criação de uma oposição em todos os sectores. Num quadro de crise e atraso 
económico e social, aclamam uma nova realidade para o País e contribuem para um momento 
decisivo da prática arquitectónica, promovendo o debate em torno da disciplina e transformando-o 
em mais do que simples debate ideológico. De facto, a cultura arquitectónica emergente afirmar-se-á 
maioritariamente em oposição à ideologia de representação monumental e pseudo tradicionalista 
imposta pelo regime, tal como relembra Pedro Vieira de Almeida: Os arquitectos sentem enquanto corpo 

profissional não só a necessidade de marcar distância em relação ao poder político, mas de vincar definitivamente uma 

situação de corte. (10) 

 
O clima associativo e a emergência dos grupos – O ODAM e o ICAT 
Nesta aposta pelo debate renovador e a favor da reconquista das liberdades de expressão dos 
arquitectos, surgem duas organizações a nível nacional: no Porto, em 1947, em torno do grupo 
ODAM (Organização dos Arquitectos Modernos) e em Lisboa, em 1946 pelo ICAT (Iniciativas 
Culturais, Arte e Técnica).  

O ICAT de Lisboa, de formação antecedente, era mais ligado à renovação dos conceitos e a uma 
procura comum entre as várias artes e era constituído por diversos artistas e arquitectos que tinham 
preocupações menos disciplinares e mais ideológicas e políticas. O grupo ODAM do Porto, apesar de 
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se ter destacado também pela contestação à pretensão oficial de impor regras de cariz político ao 
exercício profissional, era unicamente constituído por arquitectos ou estudantes de arquitectura, 
estando, portanto, essencialmente empenhado na renovação da teoria e prática disciplinar. No 
entanto, ambos os grupos terão um papel decisivo na arquitectura a nível nacional e será sobretudo 
importante neste contexto, a visita dos arquitectos de Lisboa ao Porto, em Agosto de 1947, para ver a 
arquitectura moderna produzida pelos elementos do recém-formado grupo ODAM e publicada na 
revista Arquitectura n.º 19 com o título “Inesperada lição de arquitectura contemporânea” conforme 
cita o artigo (fig. 8): (…) Realmente só «vivendo de costas» se compreende que possa ser «inesperado» o conhecimento 

das obras de oficiais do mesmo ofício, que trabalham num mesmo país (…) Dos três dias que durou a viagem, dois foram 

quase integralmente preenchidos com a visita a edifícios do mais diverso carácter e volume, mas de idêntico interesse, não só 

no Porto como em Póvoa do Varzim, Fão, Esposende e Viana do Castelo. (...) E aqui termina esta breve resenha da primeira 

reunião de arquitectos portugueses que conseguiu congregar cinquenta profissionais de uma classe (…). (11) Este 
intercâmbio profissional será antecipador e decisivo para o resultado de um acontecimento com uma 
expressão não local mas nacional: o Congresso dos Arquitectos em 1948. Segundo o depoimento do 
arquitecto Cassiano Barbosa, (...) deve destacar-se a intervenção do ODAM como elemento aglutinante da vontade 

dos arquitectos do Norte no sentido da realização do 1.º congresso nacional de arquitectura, efectuado em Lisboa, em 1948. 
(12) Congresso que incentivou os arquitectos do grupo a afirmar por escrito muito dos seus ideais, 
transcritos posteriormente para a colectânea de textos manifestos do ODAM.  

8 – Capa do artigo da visita dos arquitectos de Lisboa às obras do 
ODAM em Julho 1947 e publicado com o título “Inesperada lição 
de arquitectura contemporânea”. 

A ruptura com a tendência nacionalista fascizante monumental ou ruralizante, reflectida numa 
produção arquitectónica essencialmente contestatária, estende-se a nível nacional, mas é sobretudo 
no Porto, que se entende como momento de fazer contas com a modernidade e apesar do 
aparecimento, de uma “cultura de oposição ao moderno” e de crítica ao “Estilo Internacional”, em 
curso em toda a Europa, será na adesão aos ideais do movimento moderno que os arquitectos do 
Porto apostam na defesa do seu desempenho social e disciplinar. De facto, revela-se no Porto uma 
consciência profissional de entendimento entre os arquitectos que apostam na defesa do seu 
desempenho social pela aproximação da disciplina à democratização da cultura arquitectónica do 
país, assente na ideia de que o progresso, a todos os níveis (científico, técnico, social, etc.), seria o 
garante de um futuro cada vez melhor. Pressupostos inspirados numa visão com contornos de utopia 
social que claramente se identificam com as premissas ideológicas das arquitecturas das primeiras 
vanguardas modernas (13) e que provavelmente pesaram na escolha das referências arquitectónicas a 
seguir. (São tomadas referências de várias vanguardas modernas, Alemãs, Holandesas, Russas, etc.). 
Como se verá (adiante), estabelece-se uma nova atitude ética e ideológica da prática profissional a  
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corresponder a uma maior clareza formal. Emerge uma estética apostada na reabilitação artística da 
arquitectura pela “(re) validez do novo” claramente diferenciado da imagética vigente, mesmo que 
assentando num suposto regresso/retrocesso aos anos das vanguardas modernas. A ruptura com os 
modelos nacionalistas fascizantes (monumentais e rurais) definiram para estes arquitectos um ideal de 
aproximação à aprendizagem do Moderno assente nos ideais de transformação e democratização 
social. 

A consciência colectiva que se vai constituindo, as difíceis condições de liberdade no exercício da 
actividade profissional quer liberal, quer escolar – o arquitecto Losa foi obrigado a deixar de exercer a 
actividade docente por motivos políticos – justifica e cria as condições para aparecimento de um 
grupo combativo e radical nos seus propósitos teóricos e práticos: o ODAM (Organização em defesa 
de uma Arquitectura Moderna) pois como atesta à data o arquitecto Cassiano Barbosa: (…) Em 1945, 

com o termo da 2.ª Guerra, desapareceriam os últimos obstáculos que até aí tentaram impedir a expansão da arquitectura 

Moderna em todo o Mundo civilizado (...) Todavia, no Porto, nos últimos anos da década de 40, ainda se ouviam as vozes 

sentimentais dos trovadores do ‘tipismo’ nacional a exaltar a casa à antiga portuguesa e celebrar os predicados poéticos dos 

becos ribeirinhos (14). Tempos de acrescido vanguardismo a condizerem com as vocações panfletárias na 
linha do agit-prop soviético moderno, levará o Grupo a tomar como exemplo as propostas colectivas 
das vanguardas modernas, contrapostas aos preceitos estabelecidos, com um carácter político, 
democratizante, progressista e oposto ao neo-conservadorismo autocrático do regime. O Grupo 
procurará, assim, como se verá, inspiração inicial sobretudo, na linguagem austera, despojada e 
igualitária das experiências racionalistas centro europeias dos anos 20 e 30, e sobretudo muito 
apoiados na figura central de Le Corbusier. 
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II.1.2 Entre a academia e a utopia moderna 
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1 – Capa da compilação de textos do grupo ODAM por Cassiano Barbosa  
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A génese do Grupo 
(…) Neste meio tempo, alguns arquitectos pertencentes à geração que se formara na Escola de Belas Artes do Porto, ao 

longo do período compreendido entre o início da guerra de Espanha e o final da 2.ª Grande Guerra, integrado na 

doutrina dos C.I.A.M., começavam a antever caminhos de esperança nos destinos da arquitectura. (fig. 1) (1) 

O aparecimento do grupo ODAM e o entendimento de um posicionamento moderno na 
arquitectura que começava a aparecer na cidade do Porto em meados dos anos 40 e que se 
manifestou como revelação para a própria classe, como confirma a visita dos arquitectos de Lisboa às 
obras do Porto, não pode ser entendido sem indagar das afinidades culturais e arquitectónicas 
comuns de um grupo (relativamente grande) de 36 elementos (fig. 8 do subcapítulo II.1.1). Neste sentido, é 
importante destacar que, para além de uma oposição comum às normas arquitectónicas impostas 
pelo regime, é o entendimento de um posicionamento moderno na arquitectura que se conforma 
como premissa comum entre os elementos do grupo ODAM. Facto paradoxal quando se constata a 
heterogeneidade entre os seus membros: geracional, de ideais políticos, de experiências profissionais, 
de estratos sociais e, inclusive, de qualidade de produção arquitectónica. No entanto, esta premissa 
comum explica-se pela identificação das vicissitudes da sua produção assente numa aprendizagem 
disciplinar, muito apoiada em estruturas de atelier, (característica da prática profissional exercida no 
Porto) combinada com as especificidades da sua formação académica comum, proveniente da EBAP 
– Escola de Belas-Artes do Porto. 

As duas únicas escolas do País, à data, são claramente diferentes: a Escola de Belas-Artes de 
Lisboa, controlada de perto pelo poder central é ajustada à feição oficial; a Escola de Belas-Artes do 
Porto claramente distante do poder central começa, desde o início da Segunda Guerra, a sofrer uma 
grande transformação. Alguns jovens professores e alunos (futuros membros do ODAM) iniciam a 
contestação aos ensinamentos e métodos de ensino Beaux-Arts administrados na EBAP e conseguem 
aglutinar à sua volta o debate disciplinar entre arquitectos fomentando com visibilidade pública, na 
cidade do Porto, as suas actividades culturais. Esta transformação em curso na Escola de Belas-Artes 
do Porto deve também muito ao ingresso na Escola, a partir dos anos 40, do professor-mestre Carlos 
Ramos (2), curiosamente um arquitecto de Lisboa, homem influente e conhecedor do aparelho de 
estado, de “visão mais cosmopolita” e menos preconceituosa que os mestres da velha guarda da 
EBAP. O arquitecto Carlos Ramos pedagogicamente agarrou-se à severa lição de Gropius (3) e desde 
o início incentivou culturalmente toda uma geração a aceitar outros panoramas que não os que 
Rogério de Azevedo (então director da Escola) fixara dentro dos parâmetros semi-oficiais. De facto, 
criou-se um clima de abertura que permitiu o aparecimento de manifestações e reivindicações 
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culturais que se vão fomentando à medida que novos arquitectos “modernos” do Porto são integrados 
no ensino escolar. Estes novos professores, jovens profissionais qualificados em exercício liberal, 
constituem-se posteriormente como os representantes mais velhos dos elementos do grupo ODAM. 
Arquitectos como, por exemplo, Arménio Losa ou Delfim Amorim, entre outros, irão incentivar e 
formar uma nova geração na procura de novos ideais e permitir que a Escola passe a constituir-se 
como centro de debate cultural que se afirmou na cidade. 

O grupo ODAM constitui-se, assim, como um grupo de três gerações escolares sucessivas, num 
conjunto total de 37 arquitectos e estudantes de arquitectura (fig. 2.2). Sinteticamente, pode dizer-se 
que a 1.ª geração é formada entre 1935 a 1940, a 2.ª geração entre 1940 a 1945 e a 3.ª geração 
entre 1945 a 1950, conforme indicado na figura 2.1. 

A 1.ª geração, constituída pela geração formada entre meados dos anos 30, até inícios dos anos 
40 é formada por arquitectos que exerciam já plenamente a sua actividade profissional liberal, com 
alguns elementos ligados à docência. (4) Esta geração pertence a uma formação escolar regida pela 
gramática Beaux Arts, sem acesso a meios de informação vindo do exterior o que se repercute na falta 
de bases teóricas e numa forma de projectar baseada nas regras de composição ecléctica e na arte 
de bem construir. Contudo, são estes arquitectos que na sua prática profissional não são indiferentes à 
experiência dos modelos modernos vindos do exterior e, que, logo após a ligeira abertura do regime, 
são os primeiros a apostar na divulgação e defesa dos ideais do movimento moderno em Portugal, 
sendo juntamente com os arquitectos da 2.ª geração os impulsionadores da formação do grupo 
ODAM.  

A 2.ª geração, cuja formação escolar é já contaminada pelo magistério de ensino do Professor 
Carlos Ramos, corresponde aproximadamente aos que acabaram o curso até meados dos anos 40 
(1945) e é constituída pelos arquitectos recém-formados, os novos arquitectos em início de actividade. 
Embora a maior parte exercesse arquitectura fazia-o ainda sem o CODA – Concurso para a 
Obtenção do Diploma de Arquitecto – um diploma normalmente adquirido apenas após a realização 
da primeira obra. (5)  

A 3.ª geração é constituída pelos membros que durante o período de constituição do grupo (1947 
a 1952) são ainda estudantes da EBAP e que, normalmente, terminam o curso no decorrer da década 
de 50. 

Alguns destes elementos quer da 1.ª, da 2.ª ou da 3.ª geração do grupo, estão directamente 
ligados ao debate escolar da época e muitos serão inseridos como professores no contexto escolar, 
garantindo a ideia de mestre, como testemunho necessário da passagem do conhecimento. Serão  
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2 – LISTA DOS MEMBROS DA ODAM 
2.1 - Índice de autores por data de nascimento e data de curso entre 
parêntesis  
 
 
1908-88 LOSA, ARMÉNIO (1926/32), Coda 1941 
1911-81 BARBOSA, CASSIANO (1935) 
1911 VITAL, ANTÓNIO LOBÃO 
1913 ANDRADE, ARTUR DE· 
1913-90 LIMA, ALFREDO VIANA DE (1934/39), Coda 1941 
1915 RICCA, AGOSTINHO (1934/37), Coda 1941 
1917-72 AMORIM, DELFIM FERNANDES (1937/43),  
Coda 1947 
1917 TUDELA, FERNANDO*  
1918 MARTINS, LUÍS JOSÉ OLIVEIRA (1937/43), Coda 1950 
1918 BORREGO, JOSÉ  
1918 NEVES, ANTÓNIO 
1919 ARAÚJO, JOAQUIM MARQUES  
1919 MAGALHÃES, ALFREDO ÂNGELO, Coda 1949 
1920 CASTRO, CELESTINO (1937/40), transferido para Lisboa 
EBAL 1944, Coda 1950 
1920-67 ANDRESEN, JOÃO DE MELO BREYNER (1939/45), 
Coda 1948 
1920 DIAS, ADALBERTO (1940/45), Coda 1953 
1921-76 BONITO, MÁRIO (1936/45), Coda 1948  
1921 CAMPOS, FERNANDO DE 
1921 COSTA, RICARDO GIL DA (1954) 
1921 MATOS, EDUARDO (1940/47), Coda 1952* 
1921 SOUSA, EUGÉNIO ALVES DE 
1921 VELOSO, ANTÓNIO MATOS 
1922 EURICO, FERNANDO (1943/48), Coda 1953 
1922 REAL, ANTÓNIO CORTE (1943/48), Coda 1953 
1922-96 FILGUEIRAS, OCTÁVIO LIXA (1942/49), Coda 1954 
1923 TÁVORA, FERNANDO (1941/46), Coda 1950 
1923 COSTA, PEREIRA DA (EBAP 1943/48), Coda 1953 
1923 FARIA, FERNANDO LIMPO DE (1945/50), Coda 1953 
1923 JORGE, ACÁCIO COUTO 
1923 LANHAS, FERNANDO 
1923 SEGURADO, JOÃO* 
1924 TEIXEIRA, ANSELMO GOMES 
1924 TINOCO, JOÃO JOSÉ (1945/48), Coda 1952 
19?? PIMENTEL, RUI 
1925 LOUREIRO, JOSÉ CARLOS (1942/47), Coda 1950 
1927 PRAÇA, LUÍS* 
1928 CARVALHO, JOÃO ARCHER DE* (1945/50), Coda 1953 
 
 
 
 
 
* Estudante de arquitectura à data da formação do Grupo 

 2.2 - Organização Dos Arquitectos Modernos (ODAM) – Fotografia do grupo na inauguração da exposição no Ateneu Comercial do Porto, 1951 
 
1-Adalberto Dias, 2-Rui Pimentel, 3-João Henrique Anderson, 4-Mário Bonito, 5-Fernando Lanhas, 6-Alfredo Viana de Lima, 7-José Carlos Loureiro, 8-Luis 
Amaral, 9-Fernandes Amorim, 10-Carlos Lameiro, 11-João Tinoco, 12-Luis Oliveira Martins, 13-Guilherme Corte-Real, 14-Cassiano Barbosa, 15-António 
Corte-Real, 16-Arménio Losa, 17-Director do Ateneu Comercial Porto, 18-António Veloso, 19-Eugénio Alves de Sousa 
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3 – Vista aérea da Garagem e Sede Administrativa do Jornal Comércio do 
Porto, do arquitecto Rogério Azevedo, início da década de 30 

os novos arquitectos (como Fernando Távora, José Carlos Loureiro, etc.) que continuarão ao longo de 
toda a década de 50 e posteriormente esta acção pedagógica como parâmetro fundamental da 
estrutura de ensino da Escola de Belas-Artes do Porto. 
 
Antecedentes formadores 
Para se entender como se processa a produção teórica e as preocupações na pesquisa de uma forma 
moderna portuense é importante compreender um pouco mais detalhadamente as condições da 
aprendizagem escolar, sobretudo dos elementos da 1.ª geração. Estes arquitectos constituíram-se 
como protagonistas do grupo, pois exercendo na altura a prática profissional, lideravam em posição 
de “docência” um produto em aberto. Conforme relembra o próprio Cassiano Barbosa na sua nota 
introdutória à colectânea de textos escritos pelo ODAM, é na formação escolar de matriz – Beaux Arts 
que assenta uma parte substancial do conhecimento do Grupo: (…) Esta recolha de textos (...) Trata-se, pois, 

de um documentário, sem pretensões eruditas que foca aspectos restritivos de uma fase de generalização da Arquitectura 

Moderna no Porto, numa época em que o ensino da ESBAP saía lentamente dos métodos pedagógicos do século XIX, em que 

não se deslumbrava entre nós uma crítica, e em que eram escassos ou inexistentes os teóricos de arquitectura e urbanismo e, 

outros sim, em que a avidez dos construtores de prédios de rendimentos ensaiavam os primeiros passos. Sendo, adiante, 
mais específico e crítico acerca do ensino leccionada na escola à data da sua formação escolar; Já 

não se pode considerar natural que na cadeira de História da Arte, ministrada na ESBAP, não se fizesse qualquer referência à 

Arquitectura moderna e se esquecesse o papel que a Bauhaus exerceu no pensamento Moderno formativo. (6) 

Ao contrário do espírito científico que, nas vanguardas europeias, põe em confronto os “novos 
arquitectos protagonistas” com as academias, em Portugal efectivamente não se falava sequer contra 
as Belas-Artes, mesmo após a vinda do arquitecto Carlos Ramos para o Porto. A escola, mantendo os 
seus professores, estabelece assim um ensino misto, de pacífica convivência belas-artes/beaux-arts 
com um novo espírito Bauhausiano (7). O professor Carlos Ramos alarga o espaço de ensino mais 
pela abertura permitida do que pelo compromisso a qualquer orientação (8) e deste modo se vai 
introduzindo na escola o espírito moderno.  

Na verdade, as aprendizagens compositivas dos alunos da EBAP variavam entre antecedentes 
academistas e um legado de fragmentos modernos. A estética dos modelos modernos não era uma 
novidade na escola e se atendermos a que o próprio director da ESBAP até 1950, o arquitecto 
Rogério de Azevedo, foi nos anos 30 um dos “protagonistas modernos” do Porto, com a construção 
de alguns edifícios em que a linguagem moderna era sabiamente manipulada, poderemos 
compreender algumas das futuras preocupações expressas na dialéctica formal do grupo. 
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4 – Fachadas contíguas da Garagem e da Sede Administrativa 
do Jornal Comércio do Porto, do arquitecto Rogério de 
Azevedo, início da década de 30 

A matriz Beaux-Arts de formação inicial dos arquitectos mais velhos, os elementos da 1.ª geração 
do ODAM, embora assente nas bases estilísticas e na padronização dos edifícios codificados nos 
tratados, ensina a composição de racionalidade clássica fiel ao eclecticismo tipológico, mas 
integrando no ensino a construção e não só os valores formais. Sendo um ensino de outro tempo, não 
é, no entanto inibidor de um tempo novo, dado que integra a estética das vanguardas modernas 
como mais um estilo a conhecer e permite, por esta via, o contacto com os novos materiais e a 
conformação de uma sensibilidade racional expressa nas obras desta 1.ª geração. 

Ao contrário do que sucedeu em Lisboa, a aprendizagem do vocabulário compositivo moderno 
perdura no Porto numa ténue linha de continuidade entre as sucessivas gerações, o que se confirma 
através da obra do arquitecto Rogério de Azevedo (director da EBAP durante a década de 40), um dos 
mais notórios protagonistas do fugaz modernismo do Porto dos anos 30, e hábil manejador da 
gramática do moderno. Assim, na década de 30, este arquitecto paradoxalmente projectou e 
construiu dois edifícios adjacentes e contemporâneos com imagens tão díspares quanto a linguagem 
do edifício da Garagem do Comércio do Porto (modernista) e o edifício da Sede administrativa do 
mesmo Jornal (Beaux-Arts). (fig. 3 e 4) A Garagem é uma obra de 1931, a que não é estranha a 
influência da escola de Amsterdam, imbuída de um classsicismo modernista que do moderno adopta 
a depuração das formas e a dinâmica dos grandes vãos e volumes horizontais reflexos de novas 
possibilidades construtivas, e do classicismo adopta as regras de simetria e proporção, a dignidade e 
a veracidade. O edifício da Garagem contrasta em inovação com a tradicional composição ecléctica 
do edifício Sede Administrativo do Jornal construído na mesma altura, devendo-se a justificação para 
a sua imagem moderna a uma abordagem tipológica de um novo programa técnico, inexistente até à 
data e que, segundo o autor, é espelho da juventude do motor de explosão (9), o que só deste modo lhe 
permite libertar-se da sua formação escolar. A apetência para o manuseamento compositivo 
ornamental e uma espécie de resistência à inovação, característica da sua formação, só é libertada na 
representatividade de um novo programa – a garagem. Reafirma-se, no entanto, neste autor, a 
fidelidade a um eclecticismo tipológico, expresso na vontade de adaptação dos princípios, soluções e 
motivos da tradição clássica comum aos dois edifícios: regras de simetria, proporção, ritmo, contraste, 
hierarquização dos volumes e alinhamento de cérceas. Este recurso aos elementos compositivos 
clássicos assegura no fim a unidade do conjunto. 
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Na verdade, como se comprova com a obra da garagem de Rogério de Azevedo, Portugal não foi 
completamente estranho às vanguardas arquitectónicas europeias dos anos 20 e 30. O Estado Novo 
(1928), na fase inicial, ao implementar-se através duma forte política de obras públicas, procura uma 
nova imagem representativa, legível e eficaz para se afirmar. A vanguarda moderna que irrompe em 
toda a Europa ao longo dos anos 20 e 30, introduzindo a modernidade no século XIX, coincide, 
assim, com a urgente necessidade de afirmação de uma nova imagem por parte do recente “Estado 
Novo” português, contaminando desta forma, também nos inícios dos anos 30, o nosso território. 
Uma nova arquitectura obriga o gosto art-deco vigente a evoluir para um “fugaz” modernismo 
experimental e é deste modo que, no decorrer da década de 30, surge um grupo de arquitectos do 
qual Rogério de Azevedo faz parte (10), a que durante um brevíssimo período se identificam através da 
obra construída, por uma linguagem comum de ruptura com a generalidade construída. Os 
arquitectos não se fundamentam numa teoria ou corrente e a sua pouca produção não se repercute 
directamente na arquitectura nem no ensino oficial futuro. A apropriação da imagem moderna pelos 
arquitectos portugueses dos anos 30 será adoptada, numa fidelidade ao eclecticismo tipológico da 
tradição clássica, de forma epidérmica-estilística, sobretudo pelo seu carácter formal (imagético) 
utilizado de modo arbitrário ou funcionalmente selectivo e sem a consistência e fundamentação 
teórica moderna. Nesta altura, o moderno é sobretudo utilizado como mais um estilo à disposição, 
sobretudo adequado aos novos edifícios públicos com traços de procura monumental, ou adequado a 
programas privados de carácter inovador com forte peso tecnológico ou estrutural, como 
exemplificado no projecto de Rogério de Azevedo para o edifício da Garagem do Comércio do Porto. 
Contrariamente ao que se passava nas vanguardas europeias, não seguia nem correspondia a uma 
fundamentação ideológica arquitectónica consistente, nem a uma ruptura no processo metodológico 
de projecto. Com estes antecedentes formadores, compreende-se, que na escola, no início da década 
de 40, período imediatamente anterior à colaboração do ODAM mas basilar para os seus 
“protagonistas dirigentes”, se avalie da mesma forma projectos de metodologias e de actuação tão 
díspares, sempre com o mesmo à-vontade compositivo, privilegiando na avaliação final mais o 
“talento compositivo natural” dado como verbalizava Marques da Silva, a linguagem é de cada um.(11)  

 
PROJECTOS ESCOLARES – Entre citações tradicionalistas e do “espírito novo” 
Esta formação académica partilhada pela 1.ª geração do ODAM entende-se melhor através da 
análise, em concreto, de dois projectos de CODA, de 1941, de dois futuros arquitectos do ODAM – 
Agostinho Ricca e Alfredo Viana de Lima – e que de certa forma resumem a dualidade existente na  
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formação estética de base do próprio grupo, no conhecimento e à-vontade no manuseamento quer 
das gramáticas clássicas (tradicionais) quer modernas. A abordagem crítica a estes dois trabalhos de 
CODA detecta, a priori, duas vertentes opostas: o texto de Agostinho Ricca baseado num repertório 
com citações tradicionalistas que, na intenção de exibir regras do passado, o transforma em símbolo 
ou citação significantes, mesmo que ambiguamente a imagem projectada possa revelar outras 
intenções não exploradas no texto, o texto do CODA de Viana de Lima que, não pertencendo a um 
repertório tradicional, se transforma em significante do novo (conhecido), pela introdução de novas 
terminologias, como acontece, com o uso recorrente do código corbusiano. Estes dois trabalhos são, 
deste modo, exemplificativos da abordagem mais abrangente deste capítulo, em que a análise de 
identificação da pertença a um destes dois tipos de citação significantes, oscilando entre o tradicional 
e o novo (moderno), constituem o momento ou o motivo privilegiado na elaboração dos projectos 
apresentados. (fig. 5.1 a 5.3 e 6.1 a 6.5) 

 

Citações tradicionalistas – O CODA de Agostinho Ricca 
O texto de CODA de Agostinho Ricca, de 1941 aproxima-se de um discurso académico de harmonia 
entre o “novo” e o “velho” em que prevalece a caracterização tipológica preexistente da 
monumentalidade como o elemento essencial da arquitectura, o que subentende a preferência da 
componente estilística, sobretudo pelo elogio à ordem grega e às regras de simetria (fig. 5.3). (...) Todo o 

edifício, sejam quais forem as suas características especiais ou finalistas, deve tender, senão atingir, a monumentalidade. (...) 

A palavra grega simetria – cujo sentido se transformou até ao que tem hoje – é a talvez mais felizmente expressiva. E não 

deixa de ser significativo que ela tenha sido criada por aqueles para quem o seu conteúdo, até agora, teve mais convincente 

carácter. Com efeito, é no sentido exacto de proporção que reside o prestígio dos arquitectos da velha HÉLADE. (12) No 
discurso, escrito deste autor, é ambígua a relevância das restantes componentes arquitectónicas e os 
princípios compositivos de assimetria moderna, subjacentes ao projecto desenhado, o que revela uma 
aprendizagem compositiva alheia às bases teóricas das imagens arquitectónicas produzidas.  

A construção formal moderna do edifício como um “objecto” arquitectónico de desenho 
impositivo, relativamente ao contexto em que se insere, é feita sem recorrer a uma ruptura com o 
tecido urbano edificado tendo inclusive o cuidado de, conforme refere o autor, submeter o parcial ao 

global, ou seja, sujeitar-se ao traçado urbano do quarteirão oitocentista. (…) Com efeito, não é justo 

subordinar às velhas construções existentes, de resto sujeitas a modificações inevitáveis num futuro mais ou menos próximo, 

o aspecto duma praça moderna e dos seus edifícios; contudo é necessário criar uma certa harmonia entre o novo e o antigo 

pois que sempre se deve subordinar o parcial ao total. Compreende-se assim facilmente o papel das alas laterais do edifício  
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PROJECTO CODA DE AGOSTINHO RICCA – Praça D. João I – 1941 
5.1 – Implantação 
5.2 – Perspectiva geral 
5.3 – Texto da memória descritiva 
 
Conforme os estudos apresentados, a Praça de D. João I seria constituída, nos 
seus lados Norte e Sul, por dois grandes edifícios semelhantes, embora não 
forçosamente idênticos, cujas alas laterais estabeleceriam a continuidade 
necessária com as ruas do Bonjardim e Sá da Bandeira, adaptando-se às 
características urbanas destas, mas de modo a não prejudicar o aspecto mais 
monumental da Praça.  
(...) Com efeito, não é justo subordinar às velhas construções existentes, de resto 
sujeitas a modificações inevitáveis num futuro mais ou menos próximo, o 
aspecto duma praça moderna e dos seus edifícios; contudo é necessário criar 
uma certa harmonia entre o novo e o antigo pois que sempre se deve 
subordinar o parcial ao total. Compreende-se assim facilmente o papel das alas 
laterais do edifício aqui apresentado, destinadas a estabelecer a continuidade 
entre a fachada da Praça e as das Ruas do Bonjardim e Sá da Bandeira.  
(...) Todo o edifício – quer seja de carácter educativo, social, ou simplesmente 
utilitário, como no caso presente – é sempre o meio, o ambiente da actividade 
humana. Toda, ou quase toda a vida dos homens se encontra indissoluvelmente 
ligada ao quadro, em que se desenrola, reage sobre ele e, inversamente, é por 
ele fortemente influenciada.  
(...) É por isso que, maior que a da pintura e da escultura que s6 actuam sobre 
quem as procura no repouso e no silêncio dos museus, maior que a da música 
ou da literatura que nunca vão ao encontro de possíveis amadores, antes por 
eles se fazem ciosamente requestar, é, ao contrário, enorme a influência da 
arquitectura na formação do gosto, da sensibilidade e até do carácter dos 
indivíduos.  
(...) Fealdade e tristeza acusam, na imensa maioria das nossas construções, a 
mais confrangedora das pobrezas, a pobreza interior.  
(...) Nem a feição mais utilitária das construções modernas justifica a sua 
inferioridade artística porque, fazendo reagir as instituições da harmonia sobre 
as necessidades da construção, um bloco de habitações ou um edifício 
industrial, podem ser tão belos como um palácio ou uma basílica. Podem ser? 
Devem ser.  
(...) E para isso precisamos de ter de novo belas ruas, belas praças, belas 
fachadas, belos aposentos. As populações que entre eles viverem e agirem 
serão com certeza mais sensíveis, mais delicadas, mais sãs e mais completas.  
(...) devemos começar por notar que, se interiormente um edifício se fez para ser 
habitado, exteriormente o mesmo edifício faz parte de qualquer rua ou praça 
que, tomando a palavra em sentido generalizado, é um recinto a ser habitado 
também.  
(...) Todo o edifício, sejam quais forem as suas características especiais ou 
finalistas, deve tender, senão atingir, a monumentalidade.  
(...) Porque não são as dimensões nem a riqueza decorativa que dão a um 
edifício o carácter monumental; mas são sempre processos arquitect6nicos que 
o permitem, se tirarmos à palavra processo todos os resíduos de receita.  
(...) A palavra grega simetria – cujo sentido se transformou até ao que tem hoje 
– é a talvez mais felizmente expressiva. E não deixa de ser significativo que ela 
tenha sido criada por aqueles para quem o seu conteúdo, até agora, teve mais 
convincente carácter. Com efeito, é no sentido exacto de proporção que reside 
o prestígio dos arquitectos da velha HÉLADE.  
(...) Mas que a simples vista não basta prova-a a prática de todos os grandes 
arquitectos. Desde Ictinos a Le Corbusier, que todos utilizaram como meio de 
verificação e ajustamento, certos processos geométricos a que se convencionou 
chamar "traçados reguladores". 
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aqui apresentado, destinadas a estabelecer a continuidade entre a fachada da Praça e as das Ruas do Bonjardim e Sá da 

Bandeira. (12) 
O edifício pressupõe, assim, a ideia de gaveto, dando ênfase à imponência da fachada principal 

frente à praça de D. João I, que aumenta o volume, hierarquizando-o em diferentes cérceas de acerto 
às construções envolventes, o que não configura uma ruptura através da construção formal de 
“objectos” modernos (contrariamente ao projecto de Viana de Lima). No entanto, o uso de léxico 
moderno presente na articulação dos volumes “cúbicos” depurados, na assimetria dinâmica da 
fachada, onde se salienta, no ângulo de visão principal uma torre de inspiração futurista em que 
predominam os rasgamentos horizontais contínuos e a elevação do rés-do-chão em galeria de 
“pilotis”, leva-nos a (sub) entender a interpretação de um repertório (pré) moderno à luz de conceitos 
clássicos. A eficácia compositiva do ensino Beaux-Arts como ensino dos estilos, em que as influências 
das investidas modernas de Rogério de Azevedo e do mestre Carlos Ramos, que se diziam 
apaixonados pelos discípulos de Berlage e das arquitecturas vienenses do princípio do século XX, 
estão bem presentes neste trabalho. (fig. 5.1 a 5.3) 

A mistura de princípios compositivos e de gramática e materialidade moderna, a que não são 
alheios os planos laminares das vanguardas do expressionismo alemão, mas num processo 
“harmónico” mais próximo a um Mallet-Steven ou um Lurçat, submetido a códigos estilísticos 
reconhecidos, é confimada no desenho da composição de alçados tripartidos como elementos de 
contiguidade compositiva com a envolvente. Tomado como processo instrumental de projecto, 
simultaneamente revela-se uma vontade explícita de um novo sentido de espaço, que resulta do 
tratamento da parede como superfície e não como massa portante e uma dependência do programa 
à morfologia em causa como reflexo inconsciente do pensamento moderno. O projecto expressa 
assim uma vontade de adaptação aos cuidados de composição clássica de alçado principal a que 
não é estranho um léxico do moderno experimental.  

Fica como principal referência no conteúdo dos escritos do autor a monumentalidade como ideal a 
atingir, a exactidão geométrica e os traçados reguladores como parâmetros de controlo de projecto, 
conhecimentos claramente reflexos do ensino escolar. (...) Todo o edifício, sejam quais forem as suas 

características especiais ou finalistas, deve tender, senão atingir, a monumentalidade. (...) Porque não são as dimensões nem 

a riqueza decorativa que dão a um edifício o carácter monumental; mas são sempre processos arquitect6nicos que o 

permitem, se tirarmos à palavra processo todos os resíduos de receita. (12) Embora o autor refira Le Corbusier, fá-lo 
no que este se aproxima da aprendizagem académica, na defesa dos traçados reguladores e na 
exactidão geométrica como meios de verificação da arquitectura, conferindo sobretudo à exactidão  
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PROJECTO CODA DE VIANA DE LIMA – uma biblioteca – 1941 
6.1 – Implantação 
6.2 – Planta do piso térreo 
6.3 – Fachada Sul e Fachada Nascente 
6.4 – Texto da memória descritiva 
 
Ocupando a cidade do Porto o segundo lugar entre as principais cidades do 
país, possuindo condições para um maior desenvolvimento das letras, artes e 
ciências, é, absolutamente, compreensível que se atenda à construção de 
edifícios destinados ao fomento da cultura e que sejam integrados no plano 
regulador da cidade. Estes edifícios devem apresentar todas as condições das 
técnicas modernas, onde transpareça um temperamento de alta 
espiritualidade e de lirismo, onde o povo sinta a alegria de viver e em que a 
vida lhe pareça menos pesada, com os meios que o Estado lhe fornece para o 
bom emprego das horas livres.  
Platão dizia que só deviam ser permitidas as harmonias dóricas e frigia, pois 
elas possuíam heroísmo e virilidade, a suavidade da prece e a calma da 
virtude. Eis o que é necessário conseguir em todas as obras de arte para se 
atingir a harmonia.  
A Arquitectura da nova época (aplicação das novas técnicas) presta-se a uma 
nova adaptação dos elementos de paisagem, ar e luz. Por isso a arquitectura 
é uma função instintiva e natural, é a corrente característica dum movimento 
impulsivo da ideia comum que manifestando-se deste modo, ordena os seus 
actos. Eis a razão por que ela é o espelho dos tempos. A arquitectura 
moderna, feita com materiais novos, conserva súbita influência dos trabalhos 
de arte e das construções industriais. Na aplicação dos novos métodos de 
construir, e desde que seja empregada em larga escala o cimento armado, 
necessário se torna ter em conta que a arte feita com este material é uma 
arquitectura de pontos de apoio e monolítica; forma um todo duma só peça, 
fora da construção da pedra e tijolo, que é constituída por pequenos 
elementos aparelhados.  
Le Corbusier diz que a Arquitectura é o jogo sábio dos volumes batidos pela 
luz e que Miguel Ângelo tinha inteligência e paixão, pois não existe arte sem 
emoção, nem emoção sem paixão, e Venturi, ao referir-se também a Miguel 
Ângelo, diz que ele revelou na arquitectura o ideal das massas em movimento, 
como expressão da energia heróica.  
Na realização do meu projecto quis que ele possuísse o timbre puro, o sentido 
de grandeza, duma grandeza nacional e novíssima. Nele procurei traduzir a 
possibilidade do severo rigor técnico, do sentido funcional e da expressão 
harmoniosa de força do lirismo que nos envolve com toda a sua poesia. 
Pretendi que este edifício operasse pela imobilidade cativante e pelo ritmo que 
nos é dado pela simetria das formas, a tal ponto que nos arrancasse dos 
hábitos da vida quotidiana. Foram todos estes objectivos que pretendi atingir e 
que devem andar sempre ligados à parte funcional da arquitectura; ela deve 
possuir o espírito de ordem e o sentido das relações.  
(...) A Biblioteca Municipal da cidade do Porto, também a segunda do país, 
pela quantidade e qualidade dos volumes que tem à sua guarda, funciona 
num edifício impróprio e condenado pelas razões mais elementares de 
segurança, comodidade e higiene.  
Para suprir a falta atrás mencionada realizar-se-ia a construção cujo projecto 
apresento que seria localizada no centre da cidade, em frente ao edifício da 
universidade. Para tal seriam demolidos todos os edifícios compreendidos na 
área necessária, conforme se indica na planta topográfica. Num arranjo 
urbanístico, impunha-se a realização duma larga e grande artéria que partiria 
da Biblioteca, perpendicularmente à sua fachada Norte. Esta artéria 
atravessaria a cidade de Norte a Sul e seria o elemento de ligação da cidade 
actual com uma cidade Universitária.  
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geométrica e ao bom desenho (Beaux-Arts) o papel orientador do objecto que se constrói. (...) Mas que 

a simples vista não basta prova-a a prática de todos os grandes arquitectos. Desde Ictinos a Le Corbusier, que todos 

utilizaram como meio de verificação e ajustamento, certos processos geométricos a que se convencionou chamar "traçados 

reguladores". (12) 

 
Citações do “espírito novo” – O CODA de Viana de Lima 
O texto e projecto do CODA de Viana de Lima, de 1941, é um reflexo do compromisso da 
arquitectura como formadora e transformadora da cultura social, tomada já com o “novo espírito” da 
época em oposição às convenções estabelecidas e reflexo das novas possibilidades técnicas do betão 
armado (fig. 6.1 a 6.5). Na aplicação dos novos métodos de construir, e desde que seja empregada em larga escala o 

cimento armado, necessário se torna ter em conta que a arte feita com este material é uma arquitectura de pontos de apoio e 

monolítica; forma um todo duma só peça, fora da construção da pedra e tijolo, que é constituída por pequenos elementos 

aparelhados. (13) O discurso assente em pensamentos do esprit nouveau (1907-31) corbusiano, justifica 
um projecto que, do ponto de vista urbano, se propõe arrasar um pedaço do centro histórico da 
cidade, desde a praça dos Leões até à praça de Carlos Alberto, para realçar a construção formal de 
objectos autónomos. Uma nova rua corta e regulariza a uma escala maior, os quarteirões existentes, 
orientando a visão para a nova praça que, apesar de se suportar no traçado de quarteirões 
tradicionais e da rua-corredor em extensão (agora regularizada a um alinhamento contínuo), apenas 
serve de cenário a uma nova disposição de edifícios. Estes edifícios são implantados autonomamente 
numa composição que remete em planta para uma assimetria de equilíbrio moderno.  

Ao contrário do trabalho anterior, o novo projectado é desenhado a sobrepor-se em processo de 
ruptura com o “velho”. Esta consciência do “novo” é visível numa implantação em que os edifícios 
tomam uma autonomia relativamente à envolvente correspondendo a nova forma de compor a novas 
expressividades de afirmação contra os cânones estabelecidos. À simetria e às leis de estática opõem-
se equilíbrio e dinamismo que se reflectem em planta mais do que em alçado, projectando volumes 
puros e programaticamente reconhecíveis numa contaminação do Corbusier radical. (fig. 6.1)  

O discurso revela simultaneamente os clássicos como base do ensino académico (característica 
visível nos textos dos dois autores), mas com uma vontade maior no texto de Viana de Lima, de 
expressar uma arquitectura da nova época. (fig.5.3 e 6.4) No entanto, mesmo neste último trabalho, o 
discurso do “novo espírito” é de compromisso entre a aprendizagem da composição dos ideais 
“académicos” e a realização de um novo desenho entendido (à data) sobretudo no uso de novos 
métodos construtivos. (fig. 6)  
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A grande diferença entre estes dois projectos de CODA é que Viana de Lima valoriza a autonomia 
do objecto em relação às preexistências, rectificando-as para esse fim, e criando um pano de fundo 
ordenado e uniforme que permite o processo de ruptura com o “velho”. Esta ruptura é trabalhada na 
autonomia do desenho do novo equipamento proposto, a biblioteca, com um volume vagamente 
inspirado na morfologia do auditório do projecto para a Sociedade das Nações (de Le Corbusier) 
como objecto arquitectónico de expressividade escultórica, enquanto na proposta de Agostinho Ricca 
fica da aprendizagem do “velho” a intenção de renovação da cidade apenas pela actualização 
linguística dos seus “objectos” constituintes, mas sempre numa visão de continuidade urbana. 

O “objecto” – “a biblioteca” do CODA de Viana de Lima – autonomiza-se assim da envolvente 
rectificada, para adquirir um desenho de autonomia objectual posicionada dinamicamente com 
outros edifícios fora do eixo de simetria da praça, mas em sistema de equilíbrio. Este conjunto 
desenhado morfologicamente com outros pressupostos funcionais e construtivos (rés de chão elevado, 
pilotis etc.), adaptados ao significado da nova formalidade, no entanto, compromete-se numa leitura 
de alçado com a procura de monumentalidade representativa (de simetria) e elementos iconográficos 
suportados nos códigos das artes decorativas da formação escolar e numa ambiguidade latente em 
conceitos como “imobilidade” e “estaticismo”, como referenciadas no seu texto, Na realização do meu 

projecto quis que ele possuísse o timbre puro, o sentido de grandeza, duma grandeza nacional e novíssima. Nele procurei 

traduzir a possibilidade do severo rigor técnico, do sentido funcional e da expressão harmoniosa de força do lirismo que nos 

envolve com toda a sua poesia. Pretendi que este edifício operasse pela imobilidade cativante e pelo ritmo que nos é dado 

pela simetria das formas, a tal ponto que nos arrancasse dos hábitos da vida quotidiana. (13) É entre a formação 
académica e a procura de novos processos e formas de compor arquitectónicos que se situa este 
projecto. Apesar da implantação dos edifícios passar a ser diferenciada por ruptura e equilíbrio, léxico 
gramático compositivo do moderno, os elementos decorativos e a rigidez de alçados dos “objectos” 
arquitectónicos constituintes claramente comprometem esta construção formal moderna.  

Curiosamente o projecto “de ruptura” compositiva radical de Viana de Lima é melhor classificado, 
com 19 valores, do que o de Agostinho Ricca, com 18 valores. Provavelmente porque o projecto de 
Viana de Lima, contrariamente ao que parece, se suporta mais nos códigos das artes decorativas 
provenientes da formação escolar, apoiando o desenho do “objecto” arquitectónico (visível no 
alçado) em estruturas de simetria, elementos estereotómicos, materiais convencionais, etc., embora 
inserindo-os numa construção disposta em formas de geometrias puras com um rigor que exige a 
exactidão de medida e proporção que neste sentido adquirem um significado esotérico. Isto permite 
extrapolar que o ensino valorizava essencialmente a aplicabilidade das regras de projecção e simetria 
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7 – Logótipo do ODAM 
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atingir uma monumentalidade reprodutiva que, paradoxalmente, é claramente mais explícita no 
projecto de Viana de Lima, mas simultaneamente reconhecia, independentemente do estilo em que se 
projectava, as capacidades inerentes a uma mestria nos parâmetros compositivos do “estilo em 
causa” e no cumprimento dos caracteres/temas da verdade, moralidade e essência proveniente da 
formação Beaux-Arts. 
 
A filosofia ética da estética do ODAM 
No espírito formativo do ODAM recentemente criado, emerge assim um dado essencial que esclarece 
sem ambiguidade a prática dos arquitectos e que reúne o seu consenso, como se verificará pelos seus 
testemunhos escritos. Independentemente da sua formação ecléctica e de uma prática profissional 
condicionada pelas regras do denominado Português Suave de meados da década de 40, é numa 
nova forma de ver as capacidades estéticas da arquitectura moderna que esta família rebelde se quer 
moderna. Não é a figura de estilo a adoptar que é a batalha dos arquitectos do ODAM, mas antes 
uma nova forma de ver a arquitectura mais cultural, mais integrada política e socialmente e também 
por essa via ideologicamente e eticamente ligada aos sistemas estéticos. A selecção da nova 
construção formal é tomada pelo ODAM não como mais um estilo de carácter meramente 
“imagético”, mas sim como representativo de uma liberdade de expressão, numa arquitectura 
entendida como capacidade integrativa dos progressos científicos, tecnológicos e única possibilidade 
ética da expressão de um tempo presente. (fig. 7) 

Na consciência de que a formação escolar era meramente “estética” e vazia de conteúdos, os 
elementos da primeira 1.ª geração do ODAM, já em plena prática profissional apostarão numa nova 
consciência em que o moderno não é um estilo, mas um novo modo de actuação e concepção 
(construção de uma forma) correspondente a uma nova necessidade, com óbvias consequências na 
própria metodologia do projecto e no entendimento da articulação entre os aspectos expressivos, 
representativos e ontológicos da profissão, o que ajudará a estabelecer o verdadeiro padrão de 
diferença no pensamento deste grupo de arquitectos. Será sobretudo através da prática profissional 
em regime de atelier aberto às gerações mais novas, como se verá no ponto seguinte, que em 
contínua troca e debate de ideias se tomam os primeiros passos nesta descoberta da natureza 
intrínseca da arquitectura moderna, assente na ideia de espaço, como Van de Ven afirmou. Um conceito 

que não só permitiu ultrapassar o eclecticismo através de uma relativização do estilo, mas deu também prioridade à unidade 

espaço – plástico de interior e exterior e à assimilação não hierárquica de todas as formas instrumentais, independentemente 

da sua escala ou retórica, numa experiência contínua de espaço-tempo. (14) 

60 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.1.3 Da praxis académica à escola de atelier  
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1 – Carta de apoio dos arquitectos portugueses a Artur de Andrade publicada na 
revista Arquitectura de Julho de 1947. 
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“Sementes” de contestação – O concurso para a Exposição Industrial Portuguesa Exposição do Mundo Português em 1940 
2.1 – Vista aérea 
2.2 – Desenho geral de Eduardo Anahory O clima ambíguo que se gera em torno dos problemas da arquitectura durante a década que remata 

com a Exposição do Mundo Português em 1940, com a cumplicidade dos melhores arquitectos da 
década anterior, é visível numa arquitectura de imagética iconográfica, com o crescente aparecimento 
de profissionais medíocres e a ausência de encomendas para os profissionais não coniventes com o 
sistema (fig. 2). De facto, os projectos que não respondessem aos requisitos de ícones de nacionalidade 
explícitos e de expressão formal diferente do promulgado, eram imediatamente rejeitados pelas 
instâncias burocráticas numa repressão sistemática que, apesar das várias contestações colectivas, são 
prontamente abafadas pela pressão oficial. 

No contexto português do pós-guerra, há um projecto que toma especial relevância como semente 
de contestação e que justifica um empenho colectivo: o projecto de Artur de Andrade para a 
Exposição Industrial Portuguesa. (fig. 3) Este projecto adquire uma importância singular, por se 
constituir como o primeiro protesto publicamente assinado por um colectivo de arquitectos que exigem 
a liberdade artística para o exercício da profissão, em manifesta oposição ao estilo imposto pelas 
entidades oficiais. (fig. 1) 

O projecto para a Exposição Industrial de 1949, realizado em 1946, logo após ter sido divulgado, 
como vencedor por um júri constituído exclusivamente por arquitectos, é posteriormente rejeitado pela 
entidade oficial encomendadora do projecto que não viabiliza a sua construção. A polémica e a 
contestação colectiva surgiram imediatamente no Porto, compreensivelmente num ambiente em que 
eram raras as oportunidades de trabalho, somada a uma quase inexistência de concursos para os 
profissionais de arquitectura. Tal como nos lembra Michel Toussaint: Após a vaga de concursos para edifícios 

públicos como respostas a novos programas dos anos 30 que culminou com o polémico edifício para o liceu de Beja e que 

despoletou polémica devido à sua alegada indiferença aos factores climatéricos, traduzindo já o espírito da ditadura do 

estado novo (...) cessou o lançamento de concursos públicos abertos a todos os profissionais e, de facto, os anos 40, não 

anteviam a possibilidade de trabalho oficial para os arquitectos do Porto, nem o lançamento de concursos [públicos] para os 

novos profissionais (1). Posteriormente, associa-se aos protestos dos arquitectos do Porto a solidariedade 
dos profissionais do Sul, que surge numa carta de apoio abaixo-assinado por parte de um grande 
número de arquitectos. Esta carta publicada na revista Arquitectura de Lisboa, em Julho de 1947 
constituiu-se como a primeira tomada de posição colectiva da classe, e constata o espírito associativo 
emergente no Porto. (2) (fig. 1) 

A verdade é que este projecto, de 1946, para a Exposição Industrial Portuguesa, reprovado, a 
priori, com os argumentos de que a sua implantação implicava a demolição do antigo Palácio de  
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Maquetas e perspectiva do projecto do arquitecto Artur de Andrade para a 
Exposição Industrial Portuguesa de 1949 
3.1 – Maqueta vista conjunto 
3.2 – Pormenor da entrada, simulação nocturna 
3.3 – Perspectiva do interior da nave expositiva 
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Cristal, não correspondia em imagem ao que as autoridades contratantes esperavam, dado que não 
continha ícones, considerados essenciais à representatividade para o fim a que estava destinado: a 
representação de um edifício industrial do “Novo Estado” português.  

4 – Projecto de casa económica em Tor di Quinto em Roma, do arquitecto 
Adalberto Libera, 1939.  

O projecto torna-se, assim, polémico pela sua afirmação projectual supostamente de recusa de 
compromisso com a História, configurando-se à época como obra emblemática de uma arquitectura 
moderna e provocatória. No entanto, paradoxalmente, o projecto, apesar de se reger por princípios 
de premissas formais modernistas como a transparência, o jogo de volumes “puros”, a solução de 
cobertura, no essencial subsiste com a oposição de elementos de inequívoca função representativa 
que procuram afirmar o culto da nacionalidade num monumentalismo das formas à luz de um 
desenho moderno (identificável na ênfase dada à estrutura compositiva marcadamente axial e 
simétrica). Característica provavelmente reminiscente da formação escolar, tal como se verificou no 
subcapítulo anterior II.1.2, no discurso dos CODAs de Viana de Lima e Agostinho Ricca, que 
enfatizam a procura da beleza pela monumentalidade. De facto, os elementos arquitectónicos 
expressos no projecto situam-no numa modernidade que apesar de assinalar uma depuração 
ornamental e morfológica exterior, reflectida na articulação das espacialidades internas, da sala de 
exposições e da escada a ligar os diferentes átrios, espelha na escala e composição de simetria 
estática, uma monumentalidade que se afirma em representação do Estado. (Referenciando-se por 
esta via a alguma arquitectura moderna italiana anterior à Guerra.) (fig. 4) 

Apesar de este projecto de um futuro membro do ODAM não ser “rupturalmente moderno”, será 
na cidade do Porto, e especificamente através dos arquitectos do Grupo, caracterizados como 
profissionais mais libertos (do poder central), mais informados e mais conscientes do seu papel, que 
surgem as primeiras obras marcadamente diferentes da arquitectura produzida e disseminada pelo 
aparelho do Estado. Esta atitude era, para a maioria, acompanhada de uma implícita oposição 
política ao poder instituído, acompanhada de uma tomada de consciência do papel social do 
arquitecto (como se comprova pelos testemunhos escritos deixados por estes autores) e pela 
necessidade de implantar, de acordo com os próprios, uma arquitectura que fosse moderna em todos 
os seus vectores e não apenas nos aspectos parciais experimentados pelos arquitectos modernistas 
dos anos 20 e 30 em Portugal. A consciência de que esta experiência modernista tinha sido 
incompleta e falhada nos seus princípios, pela obscura conivência com o Poder, apesar de se terem 
produzido algumas obras de reconhecido interesse, levará a que alguns representantes do ODAM 
sobretudo os da 1.ª e 2.ª geração retomem posteriormente como ponto de partida, o exemplo  
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heróico do movimento moderno e especificamente os modelos corbusianos dos anos 20, identificando 
esta arquitectura como em ruptura e claramente opositora ao regime político vigente.  

Casa Honório de Lima do arquitecto Viana de Lima, de 1939-40 
5.1 – Planta do piso térreo, esc: 1/100 
5.2 – Vista geral 

 
Processos e procuras de pré-formas modernas do grupo ODAM  
Neste período de abertura entre meados da década e imediatamente antecedentes à formação do 
Grupo surgem as primeiras obras claramente de ruptura com a imagética do regime que se 
constituem como pré-formas das novas preocupações emergentes. Obras suficientemente 
representativas de uma “nova era” para que os seus autores, anos mais tardes, as incluam na 
exposição de arquitectura moderna do ODAM, no Ateneu Comercial do Porto, em 1951. É um facto 
que estas obras constituíram a imagem de marca entre a classe de arquitectos a nível nacional, após 
a celebrada visita dos arquitectos de Lisboa ao Porto, mas a verdade é que, no universo total das 
obras da produção destes arquitectos, elas compreensivelmente conformam-se como uma espécie de 
estágio de procuras modernas (fig. 8 do subcapítulo II.1.1). São, no nosso entender, obras ou projectos 
ainda de ambiguidade entre a procura de um novo vocabulário e os processos de compromisso com 
a convenção, mas, que no entanto se constituíram como referenciais à nova arquitectura que se fazia.  

Este início de uma nova atitude, como todos os processos iniciais, revelam hesitações de conteúdos 
formais entre a aplicação de uma nova composição espacial e a sua adequação aos instrumentos de 
concretização expressiva e produtiva existentes. Estas hesitações projectuais traduzem-se 
essencialmente em subtis contrapropostas de subversão às encomendas da burocrática arquitectura 
oficial, monumental ou pitoresca para uma expressão adequada a uma realidade em respostas afins 
de procura moderna. Estes projectos condicionados à verdade da convenção (tradição) suportam-se 
em modelos que encontram o seu referencial mais próximo de um moderno do grupo 7 italiano ou de 
um racionalismo francês, similar à simplificação decorativa formal de um Mallet-Stevens de 1925 
mais do que de modelos estritamente modernos de Le Corbusier. Razões por que normalmente nesta 
altura as obras se renovem mais nos aspectos formais da sua imagem exterior que na consequência 
integral do uso de betão armado.  

As preocupações inerentes à construção da forma moderna, à semelhança dos exemplos das 
vanguardas modernas figurativas, encontram-se presentes nestas obras iniciais dos elementos da 
primeira geração do ODAM, apenas parcelarmente, como, por exemplo, na resolução programática 
racional expressa em planta mas comprometida no alçado, ou expressa mais em volumetria que em 
planta. (fig. 6) (fig. 5) (Estas duas obras serão analisadas detalhadamente e de acordo com estas 
premissas na III PARTE deste estudo, subcapítulo III.1.1). 
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Edifício da Carvalhosa do arquitecto Arménio Losa e Cassiano 
Barbosa, de 1945 
6.1 – Planta 
6.2 – Vista geral 

Efectivamente, os futuros arquitectos do ODAM estavam, à data, mais preocupados com a 
expressividade da reinterpretação de convencionalismos do que na síntese da correlação absoluta 
entre o carácter volumétrico e as noções de abstracção e pureza da espacialidade moderna e do seu 
potencial técnico expressivo. Ou seja, não convictos da necessidade da articulação global e integral 
entre a capacidade espacial do programa com a tectonicidade abstracta do objecto. Por esse motivo, 
estas obras constituem-se como as primeiras procuras dos princípios de actuação do Grupo e a sua 
correlação conceptual (fig. 11.1 e 11.2).  

A importância destas primeiras obras realizadas anteriormente a 1947, data de formação do 
Grupo encontra-se sobretudo na influência que tiveram na produção futura do ODAM e das gerações 
mais novas (sobretudo a 2.ª geração do ODAM, a dos arquitectos recém-formados), ao abrir 
caminho a uma depuração moderna como se verificará nas propostas de um dos primeiros concursos 
públicos da época, promovido pela revista Arquitectura em Julho de 1947 – O concurso para uma 
casa de férias no Rodízio (analisado no fim deste subcapítulo). 
 
4 Formas de compromisso entre a “convenção” e o projecto moderno 
Estas procuras iniciais que se expressam sempre em formas de compromisso entre a convenção e o 
projecto moderno traduzidas em diversos modos de abordagens, muitas vezes misturadas entre si, 
genericamente podem dividir-se em 4 tipos de preocupações fundamentais: a 1.ª numa passividade 
traduzida no uso dos sistemas construtivos e materiais tradicionais que se sobrepõem à espacialidade 
da moderna organização racional; a 2.ª numa nova estética, em que a composição das formas 
valoriza mais a representatividade legada da convenção que a construção da forma moderna per si; a 
3.ª num desenho da cidade que mantém a urbanística oitocentista, sendo sobretudo através da 
linguagem do edifício arquitectónico que a “gramática moderna” se introduz; e finalmente a 4.ª numa 
abordagem mais próxima dos ideais modernos com formas assentes na expressividade dos novos 
materiais e técnicas, mas em que ainda é notória a convencionalidade dos usos e as dificuldades 
instrumentais no correcto manuseamento da linguagem dos modelos modernos. 

De um modo sintético tentar-se-á elucidar estes quatro conceitos através de três das obras 
visitadas pelos arquitectos de Lisboa na sua viagem ao Porto referenciado no subcapítulo II.1.1: “a 
moradia para Vila Nova de Gaia”, “o cinema Batalha” e “o edifício DKW”, deixando para último 
lugar o projecto conceptualmente mais representativo e paradigmático da época na procura das 
premissas e dos princípios compositivos modernos, “o concurso para uma casa de férias no Rodízio”.  
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As restantes obras visitadas em 1947 encaixam-se também nestas procuras iniciais e mostram-se aqui 
algumas imagens das mesmas, partindo do critério das mais referenciadas em artigos de revistas de 
arquitectura e das apresentadas na exposição do Ateneu Comercial do Porto, em 1951. (fig. 5, 6 e 8). 

 
1.ª Pré-Forma – O sistema construtivo tradicional sobreposto à racional organização moderna –  

Moradia para Vila Nova de Gaia 
Numa primeira abordagem a passividade convencional é traduzida no uso dos sistemas construtivos e 
materiais tradicionais que se sobrepõem à espacialidade da moderna organização racional, como por 
exemplo a moradia para Vila Nova de Gaia, de 1946, do arquitecto Arménio Losa (fig. 7.1 a 7.3). Obra 
que revela um entendimento programático moderno com zonas funcionalmente bem definidas, num 
desenho intencionado de fragmentação planar da compartimentação com uma grande liberdade 
espacial interna de continuidade com o exterior, claramente visível nos desenhos das plantas e na 
fotografia de pormenor de fachada (fig. 7.1 e 7.3). A solução tomada para uma morfologia de terreno 
acidentado, condicionante que convencionalmente seria resolvida com a casa a resolver as diferenças 
de cota e a integração no terreno, é resolvida nesta casa com ênfase no acesso automóvel à casa 
através do coberto da garagem de modo representativamente moderno como se verifica no corte (fig. 

7.3). Mas toda a funcionalidade moderna desta casa compromete-se a uma expressão global adoçada 
ao convencionalismo dos processos produtivos e construtivos evidenciado e enfatizado nos desenhos 
de alçado, por exemplo na tradicional chaminé em pedra (visível no alçado) ou ainda, no desenho 
convencional do telhado de quatro águas (apesar de ser em fibrocimento) rematado por uma larga 
aba saliente a desenhar um beiral. (fig. 7.2)  
 
2.ª Pré-Forma – A Nova estética de composição de formas representativas da “convenção” (3) –  

O edifício do cinema Batalha 
Numa segunda abordagem verifica-se o compromisso numa nova estética em que a composição das 
formas valoriza mais a representatividade legada da tradição escolar das Belas-Artes que a construção 
da forma moderna “per si”, como por exemplo no edifício do Cinema Batalha, de 1942/45, de Artur 
de Andrade. (fig. 9.1 a 9.3) Esta obra tida como exemplo da emergência do moderno na afamada visita 
dos arquitectos de Lisboa ao Porto é das mais assinaláveis no prosseguimento de uma linha 
expressionista, tomada nas linhas curvas dos seus alçados a enfatizar o gaveto e nas grandes 
saliências de vidro, pensado, segundo o autor, para uma vigorosa iluminação nocturna da fachada,  

68 



Moradia para Vila Nova de Gaia, dos arquitectos Arménio Losa e Cassiano 
Barbosa, 1946 
7.1 – Plantas do 1.º piso, do 3.º piso e de implantação do projecto final 
7.2 – Corte transversal e alçado posterior do projecto inicial 
7.3 – Fotografias da época 
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em movimento dinâmico, inspiradas nas esporádicas publicações de fotografias (nocturnas) de obras 
expressionistas dos anos 30 (fig. 9.2). O plano de gaveto e toda a volumetria, muito polémico à data, 
pelo seu impacto provocatoriamente moderno em pleno centro histórico, foi condicionado a um 
acerto de cércea com a envolvente. Apesar de esta condicionante não estar prevista pelo autor no seu 
projecto inicial, mais próximo de uma estaticidade art deco resultou efectivamente na correcção final, 
numa melhoria quer da inserção do cinema no seu contexto urbano quer de uma expressividade de 
dinâmica moderna na solução final. (fig. 9.1) 

Casa de férias em Ofir do arquitecto Alfredo Ângelo Magalhães, 
1950 
8.1 – Planta térrea 
8.2 – Vista geral 

A organização do programa de um teatro toma uma visão (moderna), expressão dos novos 
conteúdos de vida em novas funcionalidades, pela introdução de uma pequena sala de projecções de 
cinema em cave e na clara ausência de um grande foyer “convencional”. A funcionalidade de um 
espaço de recepção (foyer) é resolvida com recurso à visão amplamente vertical do espaço de ligação 
dos dois pisos de entrada no teatro; a plateia e a tribuna e no seu permanente contacto visual com o 
exterior (fig. 9.3). A liberdade espacial introduzida na articulação do foyer e das circulações internas, 
distante da representatividade do foyer “convencional”, apesar de acusar a nova estética, é sobretudo 
condicionada às aprendizagens das belas-artes de regras compositivas tripartidas e hierarquizadas, 
(ver perspectiva do interior) numa morfologia composta de modo que as formas valorizem mais a 
representatividade de ícones legados da tradição (visível na densidade de desenho e diversidade 
material, nos elementos decorativos e cumprimento das regras do bom desenho artístico – das belas-
artes) que na procura da construção da forma moderna depurado “per si”. Esta ênfase “decorativa” 
traduz-se no resultado final do edifício, numa monumentalidade e peso excessivo do desenho, 
actualizado à luz das formas modernas que predominam na horizontalidade dinâmica da fachada 
envidraçada do projecto definitivo de carácter expressionista. (4) 
 
3.ª Pré-Forma – A expressividade moderna da urbanística oitocentista – O edifício DKW 
Numa terceira abordagem, em que a construção de desenho da “cidade” mantém a “urbanística” 
oitocentista, é sobretudo através da linguagem do “objecto” arquitectónico que se compromete uma 
expressividade moderna com um vocabulário de continuidade com as pré-existências envolventes. O 
edifício DKW, de 1946, dos arquitectos Arménio Losa em associação com Cassiano Barbosa (fig. 11.1 

a 11.4) não é representativo, no seu todo, de uma nova imagem de construção de cidade, antes pelo 
contrário, conforma-se ao desenho do quarteirão pré-existente, no entanto, na resolução destas 
condicionantes específicas de projecto, impostas pela câmara, (programa, área de implantação, etc.) 
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Edifício do Cinema Batalha, de Artur de Andrade de 1942/45 
9.1 – Perspectiva do foyer e geral do projecto inicial 
9.2 – Perspectiva geral do projecto final 
9.3 – Planta e corte do projecto final 
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Hotel Ofir do arquitecto Alfredo Ângelo Magalhães, 1950 
10.1 – Planta 
10.2 – Vista geral 

propõe uma imagem moderna com dispositivos arquitectónicos “tradicionais”. Assim, apesar da 
implantação deste edifício assentar na formalização de um quarteirão urbano, condicionando-se à 
cércea, alinhamentos e densidade das construções existentes neste quarteirão, associa-se-lhe uma 
imagem de inspiração estruturalista “internacional” a explorar as capacidades do betão armado, 
simultaneamente trabalhada numa composição (formal) assente numa imagem tripartida clássica de 
embasamento, corpo principal e remate (fig. 11.4). Mas efectivamente é no desenho de continuidade 
formal com “recurso” aos dispositivos arquitectónicos mais próximos (das fachadas vizinhas) que cada 
um dos alçados do edifício DKW se formaliza. Estes alçados apesar de regrados por uma estruturação 
única entre si, denunciam a falta de autonomia formal relativamente ao contexto urbano envolvente, 
materializando-se como parcela de uma representatividade cívica existente. A aposta na nova 
morfologia estruturalista e balançada do edifício, introduz assim, na cidade uma leitura urbana com 
uma nova escala e abertura espacial que subverte só por si a leitura do prédio de rendimento com 
comércio no rés-do-chão à face da rua tradicional (de malha oitocentista). Esta imagem que procura 
uma construção moderna é conseguida sobretudo pela rigorosa modulação estrutural que controla o 
desenho-matriz de fachada, muito realçada na rua principal correspondente às áreas dos escritórios e 
a diluir-se na viragem do gaveto para a rua secundária destinada à habitação para um alçado de 
aberturas mais pontualizadas. A estrutura modular passada para segundo plano, nas montras das 
lojas da galeria comercial, permite a ideia de suspensão do edifício. No entanto, o maior interesse 
desta obra reside na resolução de forma moderna de uma morfologia integrada de duas soluções 
programática diferenciadas, em fachadas de ângulos opostos: escritórios, comércio e duplex 
habitacional no último piso para a rua principal, e habitação de dois apartamentos por piso na rua 
secundária – cada fachada com entradas independentes. Numa solução que depende sobretudo da 
articulação de esquina, já por si tema complexo, neste caso dificultada pelo grande desnível do 
terreno, é sabiamente resolvida esta “verdade” morfológico-programática com recurso à formalização 
do edifício em vários corpos, agregados a um volume principal “intermediário”. Este volume, 
correspondente ao programa de escritório é desenhado de modo a formar um corpo de base, que 
funciona como suporte volumétrico e matriz de composição dos restantes corpos programáticos 
resolvendo pacificamente a volumetria de base do gaveto. Ao longo da fachada principal do edifício 
localiza-se também a projecção de um longo corpo envidraçado, correspondente aos escritórios do 
1.º piso, que estabelece compositivamente o nível limite do embasamento em todo o edifício e 
corresponde ao piso de serviços de uso público (consultórios médicos, notários, etc.). A formalização 
deste corpo envidraçado liberta-se, assim, da aparente rigidez estrutural imposta aos restantes alçados 
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Edifício DKW, dos arquitectos Arménio Losa em associação com Cassiano 
Barbosa, 1946 
11.1 – Pormenores da entrada e escadas do corpo do escritório 
11.2 – Plantas do último piso e do 2.º,3.º e 4.º pisos 
11.3 – Corte  
11.4 – Fotografias da época 
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a assinalar as possibilidades compositivas modernas numa caixa totalmente aberta que, de acordo 
com os autores serve simultaneamente, de protecção solar ao transeunte, suporte para iluminação 
pública, etc. 

Internamente, transparece a compreensão moderna na franca dimensão espacial do hall de 
entrada dominada pela escada escultórica, na racional organização interna dos fogos, nas zonas de 
serviço comuns (lavandarias) existentes no terraço e na representatividade da nova tipologia T0 do 
piso recuado em semi-duplex (fig. 11.4). Este compromisso como moderno é tomado, não tanto pelo 
entendimento de modelos, mas pela interpretação da proposta de um novo esquema de vida em 
soluções compositivas e técnicas que propõe. 
 
4.ª Pré-Forma – A abstracção formal moderna comprometida à convencionalidade dos usos –  

O concurso do Rodízio 
Finalmente, numa 4.ª abordagem mais próxima dos ideais modernos, procura-se a abstratização 
intelectual representativa da nova era com formas assentes na expressividade dos novos materiais e 
técnicas, mas em que é visível a convencionalidade dos usos e modos de actuação projectuais 
recorrentes. Esta abordagem significa uma aposta na morfologia exterior depurada, timidamente 
próxima de vocabulário de geometrias puras mas comprometida à espacialidade convencional e a um 
ajuste directo da imagem ao sistema produtivo da tradição. Neste caso tomar-se-á como exemplo o 
caso paradigmático do primeiro concurso da década aberto às novas gerações – o concurso para 
uma casa de férias no Rodízio. (fig. 14.1 a 14.3) Concurso em que é muito representativa a presença dos 
arquitectos da 2.ª geração do ODAM, arquitectos recém-formados, para quem as obras 
anteriormente referenciadas (1.ª, 2.ª e 3.ª pré-forma) são tomadas como exemplos a seguir. 

Far-se-á simultaneamente um pequeno reparo à importância dos concursos e aos moldes em que 
se realizam, por se considerar um tema de importância primordial e transversal a qualquer época no 
debate profissional arquitectónico. Efectivamente, a escolha deste projecto permite constatar a 
amplitude das abordagens anteriormente referidas ao comparar um número variado de projectos, que 
se movimentam nestas procuras “iniciais”, com a vantagem das características inerentes aos concursos 
públicos: variedade de resposta a igual pedido programático. De facto os concursos públicos 
constituem-se como um dos melhores instrumentos de análise da prática arquitectónica e do seu 
entendimento no quadro de ideias de uma época, dado que a sua realização, só por si, expressa 
normalmente uma época mais produtiva e rica, possibilitado pelo debate que introduzem no campo 
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12 – Nova capa da revista Arquitectura de ruptura com as anteriores. Ver fig. 
2 (II.1.1). O grafismo desta capa com uma árvore e o sol evoca os 
esquissos corbusianos. 

disciplinar arquitectónico, normalmente reflectindo-se posteriormente numa maior dinâmica da 
produção da prática profissional.  

O reaparecimento de concursos públicos nesta data deveu-se à pressão dos profissionais nesse 
sentido, inspirados pelo clima de contestação despoletado com o intercâmbio de ideias. Este concurso 
público para uma casa de férias no Rodízio, o primeiro de uma série lançada pela revista Arquitectura, 
tem um grande impacto no meio profissional, exponenciado quer pelo posicionamento de 
“vanguarda” configurado nos trabalhos e quer pela estagnação do debate arquitectónico de quase 
toda uma década. Estes novos concursos, incentivados pelo meio cultural arquitectónico numa estreita 
colaboração entre Lisboa e o Porto, confirmam uma nova orientação e têm agora, como objectivo 
último, promover o debate e (in) formar a classe. Neste sentido, as revistas de arquitectura promovem 
os concursos em colaboração com técnicos da construção civil e promotores de novos materiais de 
construção no mercado português. Estes concursos com um carácter inovador relativamente aos 
realizados nas décadas anteriores distinguem-se por os seus participantes serem exclusivamente 
estudantes de arquitectura e arquitectos recém-formados. (fig. 13)  

Em todo este processo, percebe-se efectivamente uma nova etapa na arquitectura portuguesa de 
incentivo à criação arquitectónica, a um experimentalismo e à abertura a novas formas de projectar. 
Simultaneamente, o recurso à publicação e exposição dos melhores trabalhos permite a avaliação dos 
ideais das novas gerações ligadas à prática escolar e alarga o debate da sua correlação e incidência 
na prática profissional. Assim, apesar da resistência por parte da administração pública e de apenas 
uma minoria de promotores privados apoiarem a realização destes concursos públicos, o clima de 
contestação que se fazia sentir desde o fim de 1945 reflecte-se agora também nas revistas da 
especialidade. Este acontecimento coincide com a abertura, pela primeira vez, de uma delegação da 
revista Arquitectura no Porto, representada pelos escritórios dos arquitectos Arménio Losa e Cassiano 
Barbosa e corresponde a uma nova orientação e apresentação gráfica editorial. (fig. 12). 

O artigo começa por enunciar que entre os propósitos que a revista de Arquitectura iniciou, na nova fase de 

publicação, figura o de contribuir para reavivar a prática – tão salutar – de escolher projectos para determinadas obras por 

meio de concursos e o de incitar os novos arquitectos a serem realmente novos arquitectos, defendendo-se das solicitações de 

uma arquitectura fácil e sem elevação, embora do agrado de certa gente portuguesa. (5).  

O concurso para uma casa de férias no Rodízio, promovido e publicado pela revista Arquitectura, a 
nível nacional, em Junho de 1947 (6), teve como concorrentes arquitectos maioritariamente da ESBAP 
e um número significativo de arquitectos da 2.ª geração do Grupo, localizando-se nos lugares 
vencedores, nomeadamente os arquitectos João Andresen (1.º prémio), Vítor Palla (2.º Prémio) e 
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13 – Capa do caderno de condições do concurso para uma casa de 
férias no Rodízio, promovido pela revista Arquitectura (Junho 1947)  

Celestino de Castro (menção honrosa). Contando com o patrocínio de um conhecido construtor, o Sr. 
Antero Ferreira, para a realização do anteprojecto e futura construção da sua casa de férias no Alto 
do Rodízio, próximo da Praia das Maçãs, foi estabelecido nos objectivos do concurso o sentido de 
revivificar a nossa concepção da casa de férias, tão rotineira e falha de interesse (5) e aberto o concurso a 
concorrentes arquitectos que tivessem concluído o curso há menos de cinco anos e a alunos das 
Escolas de Belas-Artes do Porto e de Lisboa. O número de trabalhos concorrentes, num total de 17, 
mostrava a entusiástica adesão a esta iniciativa. 

Esclarecido o programa com rigor, através de um enunciado de todas as peças a apresentar 
(correspondentes a um anteprojecto à escala 1/100), incluída a atribuição de prémios e a garantia de 
publicação dos trabalhos, bem como esclarecida, a priori, a constituição de um júri composto pelo 
cliente (o Sr. Antero Ferreira) e dois arquitectos – um delegado da revista e outro delegado dos 
concorrentes e por eles nomeados –, estavam lançadas as bases de um concurso que pretendia um 
facto inédito: a definição de critérios estabelecidos antecipadamente com regras de idoneidade. 
No entanto, um dos dados do concurso, o sistema de construção sugerido pelo construtor, “sem 
obrigatoriedade de cumprimento “, pelo facto de poder induzir a uma imagem preconcebida, não 
terá fomentado de uma forma mais abrangente e liberta as formalizações propostas e neste sentido 
provavelmente condicionado em parte a imagem das propostas de um grande número de 
concorrentes. Na verdade, foi imposto o uso de blocos de cimento, com coberturas constituídas por 
forro de madeira, pregado sobre vigamento também de madeira, coberto com um impermeabilizante 
tipo Rock, e especificado também a obrigatoriedade da utilização de pedra local de tons cinzento 
azulado e o uso de revestimento de madeira na sala comum. Foram ainda aconselhados cuidados 
relativos à necessidade de defesa, das zonas de estadia ao ar livre da casa dos intensos ventos vindos 
do Norte bem como a limitação do volume a dois pisos de construção. A forte probabilidade, deste 
modo, de condicionar a expressão estética pelo excesso de restrições construtivas ou outras foi, após 
a entrega do trabalho, admitida no relatório final do júri como um erro e tomada em conta como 
dado a corrigir nos concursos posteriores. 

O facto de o nível médio dos trabalhos apresentados neste primeiro concurso não alcançar o 
mesmo nível de qualidade, visível em outras competições ou trabalhos escolares posteriores, deve-se 
obviamente à falta de experiência, à data, neste género de competições. Conforme escrito no 
relatório do júri: A concorrência não leva o arquitecto apenas a apurar as suas virtudes mas a colocá-lo num clima 

especial que o leva a produzir melhor (...) do espírito dessa concorrência leal e aberta a todos não se adquire senão com a 

experiência do sistema e com o seu permanente exercício. Abram-se concursos, mais concursos e sempre concursos, os 

76 



Concurso para uma casa de férias no Rodízio, 1947 
14.1 – Fernando e Jorge Sá Reis – alunos da EBAP 
14.2 – 2º Prémio – arquitecto Vítor Palla (EBAP) 
14.3 – Arquitectos Celestino Castro e Herculano Neves (EBAP) 
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nossos arquitectos lançados no melhor caminho. (Relatório do júri pelo arquitecto Carlos Ramos) (7). 

O conjunto de trabalhos concorrentes reflecte uma organização racional dos espaços 
programáticos, com uma leitura clara em planta, mas morfologicamente transparecendo às vezes 
mais a preocupação em dar resposta imediata às condicionantes estabelecidas no programa do 
concurso do que apostadas em procuras de linguagens actualizadas a conceitos arquitectónicos muito 
claros e globalizantes. (fig. 14.1 a 14.3) 

A similitude de princípios das várias propostas aponta para a procura de apuramento formal com o 
uso de materiais propostos (incluindo os locais), com efeitos plásticos dependentes sobretudo das suas 
possibilidades construtivas. Preferencialmente as coberturas são em laje de modo a permitir aberturas 
totais em amplos envidraçados no contacto interior-exterior e contrariando a arquitectura de estilo 
português suave e do eclecticismo classicista caracterizado pela pontualização de janelas. Mas tende 
a ser a convencionalidade tradicional, sobretudo dos sistemas construtivos (mesmo que usados de 
forma correcta), que é inibidora de concepções de maior arrojo das soluções, como se exemplifica no 
projecto ganhador do arquitecto do grupo ODAM, João Andresen. 
 

1.º Prémio – O projecto do arquitecto João Andresen 
O projecto do arquitecto João Andresen, que ganhou o 1.º prémio, é, do conjunto dos 15 projectos 
concorrentes (à excepção do projecto de Celestino de Castro), o que apresenta uma linguagem mais 
austera, plástica e de maneira mais imediata aproximando-se de um programa de habitação mais 
compactado e neste sentido que melhor responde a uma ideia de forma simples e integral da imagem 
de casa de férias moderna. (fig. 15) 

A organização funcional racionalizada entre a área nocturna e diurna é acentuada por um 
desnível entre ambas e está articulada de modo a formar uma relação franca interior e exterior com a 
área não construída do pátio, definindo espaços que apelam aos novos usos do habitar. 
Volumétricamente a solução que consiste numa figura geométrica única, com cobertura em betão, 
plana mas de inclinação aparente, apela na sua gramática claramente à abstratização. A cobertura é 
formalizada como uma membrana que por recorte do pátio se transforma pontualmente em lâmina, 
de modo a manter sempre os vértices do paralelepípedo e mostra sempre em primeiro plano, 
enquanto concepção de caixa envolvente, uma espessura fina “desmaterializada”. Esta formalização 
da casa debate-se, assim, entre a membrana envolvente em primeiro plano e a ideia de planos de 
preenchimento, em alvenaria de granito, ligeiramente recuados e supostamente resistentes, de  
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15 – 1.º Prémio do Concurso para uma casa de férias no Rodízio – arquitecto 
João Andresen 
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tectónica expressiva e oposta. As superfícies, recuadas relativamente à membrana envolvente, em 
reboco ou em grelha, são tratadas como elementos ligeiros não resistentes, apenas de preenchimento 
e acentuam a dicotomia existente na formalização da casa entre a abstracta membrana “imaterial” e 
os expressivos planos matéricos em alvenaria de granito. Na verdade estes planos são comprometidos 
às circunstancialidades construtivas e “léxicos” convencionais com a importação de elementos 
arquitectónicos de tipologia corrente como o uso das tradicionais janelas para os dois quartos 
individuais virados para o pátio ou da janela vertical com varanda no quarto de casal, compartimento 
nobre da casa. A concessão à abertura de “janelas” numa gramática de planos cerrados ou abertos 
(em parede ou vidro) testemunha apenas a necessidade nomeadamente representativa ou funcional 
importada da organização planimétrica, num vocábulo que revela a fragilidade gramatical deste 
projecto distanciando-o das premissas iniciais modernas, que apelam à abstratização pelo uso de 
planos.  

Este projecto não correspondeu, por questões culturais, aos desejos do construtor e promotor Sr. 
Antero Ferreira e por isso não foi executado. Este facto não diminuiu a sua importância e sobretudo o 
reconhecimento do jovem autor (um dos membros mais activos do Grupo) para uma nova geração 
que começava a constituir-se como uma plataforma de resistência à arquitectura corrente imposta, 
sendo sobretudo importante, no entendimento das bases formativas do Grupo ODAM, das suas 
opções iniciais de projecto em direcção à construção e adopção de princípios modernos. 

Revelador do debate arquitectónico no panorama nacional, é o facto de este primeiro concurso de 
relevo da década de 40 de Julho de 1947 (data próxima à formação do Grupo), ser promovido por 
uma revista nacional sediada em Lisboa, com o terreno de intervenção do projecto em Lisboa, e ter 
uma maioria de concorrentes formados pelo Porto, finalizando como vencedor o arquitecto Andresen, 
membro do ODAM. 

A estratégia deste concurso para uma “casa de férias no Rodízio”, de 1947, será repetida 
passados três anos para um “pavilhão de praia em Lusalite” (1950), agora rectificado nas suas regras 
mais problemáticos. Novamente com uma maioria de concorrentes da escola do Porto, este concurso 
constituirá também um exemplo da forma de projectar, identificável com os modos de actuação do 
Grupo, como se verá mais adiante (subcapítulo II.2.2). 
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II.2 A ÉTICA DA ESTÉTICA DO NOVO “OBJECTO” ARQUITECTÓNICO 

(Introdução ao capítulo II.2) 
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A civilização “maquinista” corbusiana e o humanismo social do Grupo  
Este segundo capítulo de título A ÉTICA DA ESTÉTICA DO NOVO “OBJECTO” ARQUITECTÓNICO 
propõe-se sintetizar as preocupações, os quadros de referência e as conquistas do grupo durante o 
seu 2º padrão (designado como o apogeu da sua fase produtiva) através de análise da correlação 
entre a sua produção teórica e prática projectual. 

De notar no grupo, no início da sua formação (através dos seus escritos elaborados para o 
congresso de 1948) um tom resolutamente novo: a reivindicação de uma estética, ou antes, de uma 
vocação e vocabulário plástico apareciam nitidamente associados à tomada de consciência dos 
problemas sociais envolvidos na reorganização do espaço urbano ou rural. Sintomaticamente, como 
se verificará, a argumentação teórica do grupo é referida à Carta de Atenas e à terminologia de Le 
Corbusier, mas numa (re) interpretação conjunta que acentua uma outra perspectiva, como nos 
descreve Lobão Vital: A uma civilização Maquinista responde-se com a arquitectura do Novo Humanismo Humano que 

reintroduz na existência dos portugueses as condições da Natureza, Sol, Espaço e Árvores para todos. (1) Apesar de 
“desfasados” uns anos, as proclamações polémicas e radicais feitas nesta ocasião foram frutuosas, na 
medida em que retiraram quaisquer ilusões de progresso arquitectónico que não pressupusesse 
conquistas vitais no duplo campo da pessoa e da colectividade, assentando na ideia de que o 
progresso técnico e científico seria garante de um futuro cada vez melhor.  

O moderno proposto pelo grupo irá debater-se, como se verificará, entre a preferência pelos 
modelos da estética da máquina, de expressão assente nas novas capacidades da técnica e dos novos 
materiais e o confronto com a realidade produtiva portuguesa, de recursos tecnológicos escassos e 
apoiada sobretudo nos valores da artesania tradicional. Esta dificuldade prática induzirá a uma 
procura projectual inicialmente assente nas referências a uma expressividade externa, reflexo da 
ideologia de uma nova era com correspondência nos conteúdos formais mais plásticos (que 
estritamente técnicos) da arquitectura “purista” corbusiana, constituindo-se esta arquitectura numa 
primeira fase como modelo de eleição a seguir. Para o grupo, esta selecção inicial justifica-se pelo 
facto de, apesar de paradoxalmente, a arquitectura “purista” corbusiana propagandear o novo 
material – o betão armado – como motivador da sua forma, a expressão estética deste autor ser 
eminentemente plástica e independente da técnica identificativa deste material (construtivo). Realmente 
a estética do betão armado permitia mais facilmente o uso dos materiais locais disponíveis do que as 
arquitecturas assentes na componente construtiva de tectónica, mais tecnicista dos novos materiais 
metálicos ou ligeiros, da arquitectura produzida pelos mestres do norte da Europa (Mies, etc.). Se 
atendermos à definição resumida de Kenneth Frampton sobre o estilo internacional, mais fácil se torna 
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1 – Notícia da inauguração da exposição de Arquitectura publicada no 

periódico O Primeiro de Janeiro 
entender a filiação da arquitectura portuguesa à experiência arquitectónica francesa; (...) o estilo 

internacional nunca se tornou verdadeiramente universal. Não obstante, implicava uma universalidade de abordagem que em 

geral favorecia a técnica leve, os materiais sintéticos modernos e as partes modulares padronizadas, de modo a facilitar, a 

fabricação e a construção. Como regra geral tendia à flexibilidade hipotética da planta livre, razão pela qual preferia a 

construção baseada num esqueleto, à de alvenaria. Essa predisposição tornou-se formalista nos casos em que condições 

específicas, fossem elas climáticas, culturais ou económicas, não pudessem suportar a aplicação de uma tecnologia leve e 

avançada. As villas de Le Corbusier, nos últimos anos da década de 1920, anteciparam esse formalismo pelo facto de se 

disfarçarem de formas brancas, homogéneas e feitas por máquinas, quando na verdade eram construídas com blocos de 

concreto unidos por uma estrutura de concreto armado. (...) (2) Embora discordando do conceito de formalismo 
pejorativo exposto neste excerto de Kenneth Frampton de maneira “superficialmente” imprecisa, dado 
que só contabiliza na definição de uma arquitectura formalista, a sua componente construtiva, a 
verdade é que as dificuldades construtivas experimentadas por Le Corbusier na década de 20 foram 
por afinidade problemática, matéria de estudo essencial para o desenvolvimento da arquitectura do 
grupo. Deste modo, o reflexo do pensamento arquitectónico do grupo é estudado entre a estética 
moderna teórica de base corbusiana e a noção de construção de forma moderna (internacional) 
tendencialmente mais plástica, ultrapassando a concretização meramente normativa do “Estilo 
Internacional” pela capacidade de resposta assente na metodologia de ajuste de projecto específico 
do Porto às diversidades de solicitações específicas. 
 
A produção do Grupo  
A produção comum do grupo como já foi referenciado na introdução do capítulo II.1 é produzida 
mais intensamente em Bloco, em dois acontecimentos; - o Congresso Nacional de 1948 e a 
Exposição no Ateneu Comercial do Porto em 1951. (fig.1) 

Conjuntamente, a produção teórica e a produção projectual do grupo reflectem a sua dinâmica no 
decorrer do seu tempo de actividade. A produção projectual atinge o seu auge de popularidade 
enquanto entidade colectiva na exposição a 13 de Junho de 1951, no Ateneu Comercial do Porto, 
com projectos cujos programas variavam entre blocos de residências, fábricas, piscinas e pavilhões de 
exposições e que, contrariamente aos escritos, debatem em maior quantidade a problemática do 
edifício em detrimento da do território, mais por limitação de escala de encomenda do que de atitude, 
conforme atesta a produção teórica. Vistos no seu conjunto, os trabalhos revelam, assim, antes de 
mais, o tipo de encomenda feita ao arquitecto do Porto, no exercício da profissão liberal. Prevalece a 
encomenda do edifício privado pondo o carácter “objectual” da arquitectura em destaque. Na prática 
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projectual não são tão explícitas as soluções relativas à estrutura urbana (à ideia de cidade) o que se 
justifica dada a escassez de encomenda pública no Porto, de obras com a dimensão de planos ou 
grandes conjuntos edificados. Os poucos esboços projectuais urbanos realizados ficaram, a maior 
parte das vezes, pelo projecto. Este facto, infelizmente apenas permite fazer uma análise parcial 
centrada nas preocupações da ideia de criação de uma imagem nova de cidade através de pequenos 
fragmentos; edifícios ou conjuntos em que essa preocupação é implícita, embora existam algumas 
excepções honrosas, como é o caso aqui apresentado do conjunto de Ramalde, de Fernando Távora. 
Melhores possibilidades terão logo a seguir, durante toda a década de 50, os arquitectos da capital a 
mais perto do poder central e da possibilidade de construção das grandes intervenções urbanas (as 
avenidas novas, a avenida Estados Unidos da América, o conjunto Infante Santo, etc.). 

Deste modo, é sobretudo no domínio da habitação que começam a revelar-se as maiores 
inovações na prática profissional dos arquitectos do ODAM, quer ao nível dos programas quer através 
da sua conceptualização espacial. Tal como aconteceu ao longo dos “heróicos” anos de arquitectura 
em que se precisa a teoria funcionalista, com o estudo do habitat, de espaços higiénicos mínimos, ou, 
das premissas sintetizadas na “casa máquina de habitar” de Le Corbusier, os princípios compositivos 
do ODAM referenciam-se e aprofundam-se nos estudos das vanguardas estilísticas modernas (dos 
anos 20). O ODAM contrariando a sua formação académica estática e simétrica Beaux-Arts da EBAP, 
procura através de novos princípios compositivos, de dinâmicos, assimetrias, de contrastes de opostos, 
(luz - sombra) etc., novas expressões reflexos de novas consciências arquitectónicas. As novas formas 
de compor do grupo (importadas do exterior) são, deste modo sobretudo, assentes na aspiração 
intelectual à racionalização, ordem, universalidade e abstracção que concebem espaços e volumetrias 
assentes nos princípios compositivos (modernos) aliados a uma preocupação especial pela sua 
concretização “matérica” necessária ao confronto com a prática profissional e produtiva específica do 
país.  

No período correspondente ao desenvolvimento das actividades do grupo (1947 a 1952) em que 
se identificam os ideais e objectivos comuns entre os diversos membros do grupo, os trabalhos são 
sistematicamente apresentados com um carácter mais conceptual e correspondem a uma intenção 
expositiva proposta pelo grupo. Globalmente, os projectos aproximam-se da estética do “Estilo 
Internacional” atingindo uma opção de maior expressividade até ao ano de 1950, percebendo-se a 
partir desta data, de forma mais clara, as divergências formais entre os vários elementos do grupo.  
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O confronto entre a produção teórica e projectual do grupo 
Para o entendimento, da gramática da nova estética e das preocupações expressas propostas pelo 
grupo é analisada em seguida no primeiro subcapítulo II.2.0 “O pensamento teórico do grupo”, a 
produção escrita do grupo, as suas referências e os desvios relativamente aos referenciais teóricos 
para nos restantes subcapítulos serem analisados, conjuntamente, a produção projectual e escrita do 
grupo. 

O conjunto de obras seleccionadas neste capítulo não corresponde especificamente à exposição 
(como explicitado na introdução), assumindo os projectos escolhidos antes a posição de 
paradigma/ensinamento reflexo de uma das preocupações inerentes à produção arquitectónica do 
grupo. Conforme explicado na introdução, a amostragem do material gráfico nesta II PARTE (só 
projecto e nunca obras) juntamente com os escritos (citação de textos) terá neste 2º capítulo sobretudo 
um carácter expositivo de modo a orientar para uma interpretação essencialmente conceptual que 
testemunhe as preocupações ideológicas e filosóficas dos arquitectos nesta sua fase de afirmação. 
Este 2.º padrão corresponde ao aparecimento das novas linguagens expressivas dos valores, expostos 
pelo ODAM revelando-se numa etapa em que o “novo espírito” corresponde a uma fisionomia de 
projectos de carácter expositivo e comunicativo com visibilidade acrescida nos projectos de CODA, 
muitos deles apresentados durante a exposição de 1951, como exemplo de modelo moderno do 
grupo. Propõe-se uma abordagem (neste capítulo II.2), de estudo à produção elaborada pelo grupo 
como significante dos novos conteúdos formais, que oscilam entre as preocupações internacional ou 
regional/local e constituem o motivo privilegiado na elaboração de muitos projectos. A abordagem é, 
deste modo, analisada segundo vertentes em dialéctica com graus de aproximação diferentes: as 
citações significantes que enfatizam sobretudo a inovação tecnológica e material através da sua 
formalização expressiva, destacando-se claramente do repertório produtivo especifico, e as que, 
procurando novos modos de actuação e conteúdos formais, se aproximam mais de preocupações 
expressas na intenção de dialogar com enquadramentos e repertórios culturais específicos tentando 
estabelecer formas de actuação de continuidade identificável. Não surpreende, assim, que a 
dicotomia específica da arquitectura portuguesa tema a abordar no subcapítulo II.2.1 e sempre 
presente ao longo deste capítulo II.0 se processe entre a expressão da idade da técnica maquinista e 
os valores de permanência, com maior incidência na valia produtiva por depender dos recursos 
disponíveis. Privilegia-se na abordagem dos trabalhos seleccionados neste capítulo, sobretudo a 
exposição de conceitos, os princípios e critérios inerentes à produção do grupo, tendo em atenção a 
ordem e integridade dos exemplos e sem querer negar o valor particular dos mesmos. A necessária 
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simplificação e classificação de projectos e correlação discursiva é feita neste capítulo em cinco 
grupos temáticos. Pretende-se com esta exposição sintetizar a complexidade de abordagens 
individuais, numa leitura estruturante da génese vital do grupo, enquanto reflexo das suas 
preocupações comuns, o que, provavelmente, numa análise isoladamente monográfica de cada obra 
apresentada, tornaria problemática a nomenclatura classificatória atribuída.  

Em primeiro lugar analisamos no subcapítulo II.2.0 “O pensamento teórico do grupo”, em 
absoluto o material teórico produzido pelo grupo na procura de compreender de um modo rápido as 
(possíveis) referências documentais. Estes referenciais reportam-se a escritos e pensamentos de autores 
reconhecidos que, validam e contextualizam as preocupações transcritas nos manifestos do ODAM, 
para de seguida, permitir confrontar estas preocupações com a produção projectual do grupo numa 
análise conjunta à validade da produção teórica como prática projectual do grupo. Neste capítulo 
foca-se os escritos dos autores constituindo-se relativamente aos restantes, (da globalidade do 
capítulo II.2), como introdutório às questões levantadas pelo grupo. Introduz-se, deste modo, 
resumidamente, neste 1º subcapítulo os conteúdos e as preocupações especulativas expressas nos 
textos do ODAM, nesta sua etapa formativa) de modo a compreender globalmente o pensamento 
teórico do grupo. Este conhecimento procura-se, sobretudo, através dos temas em debate, tomados 
como comuns ao grupo, apesar de se referir em diversas tendências discursivas individuais. Os 
escritos dos arquitectos dizem respeito essencialmente a dois acontecimentos importantes, o congresso 
de 1948 e a exposição de 1951 permitindo deste modo conhecer o percurso teórico e a evolução de 
uma feição discursiva ao longo da 2ª etapa do grupo. 

No entendimento de que um discurso corresponde sempre a um contexto simultaneamente 
específico/local (neste caso o do Porto) e global/ internacional procurar-se-á aferir também (ao longo 
deste capítulo) das referências teóricas “internacionais” do grupo, de modo a identificar os desvios e 
as diferenças relativamente aos mesmos e permitir esclarecer a especificidade desta abordagem do 
grupo, bem como apreender melhor o porquê das suas vicissitudes. 

Esta análise inicial pretende identificar numa leitura global (do subcapítulo II.2.0) as várias questões 
levantadas pelo “pensamento teórico “ do grupo em temas – questões de modo a posteriormente 
ao longo dos restantes subcapítulos de II.2.1 a II.2.6 sinteticamente responder a estas temas - 
questões fundamentais (no nosso entender) levantadas pelo Grupo. Estabelecer-se-á um jogo 
questão – resposta ao longo deste capítulo (de II.2.0 a II.2.6) numa correlação entre a 
pergunta/questão escrita levantada pelos textos do ODAM e a resposta desenhada (projectiva) através 
dos projectos expositivos elaborados pelos membros do grupo. Os escritos conformam-se, deste 
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modo, como questões/preocupações contrapostos à produção projectual de elementos desenhados 
como as respostas/soluções arquitectónicas a estas questões teóricas em debate. 

Hierarquizar estas questões – respostas e sectorizá-las para posteriormente as expor com maior 
profundidade e clareza é o objectivo deste subcapítulo prepositivo. 
 
Da procura “purista” à metodologia diversificada 
Em síntese, no cruzamento conjunto da produção prática e teórica emergem no nosso entender os 
conceitos basilares da construção da forma (estética) inerente ao grupo. No conjunto definem uma 
plataforma comum que resumidamente se define como um moderno que se constituía como nova 
forma de compor e que contrariamente às leis da estática, opõe o equilíbrio e a dinâmica como 
valência de uma nova expressão plástica do “objecto”, com o adequado ajuste dos, 
indiferenciadamente, velhos ou novos materiais e sistemas construtivos. Nesta plataforma comum 
sobressai a indecisão relativamente à adopção de uma estética entre as formas de compor modernas 
e as tradicionais, tema abordado no subcapítulo II.2.1 de título “A dicotomia específica da 
arquitectura moderna do Odam”. Curiosamente, a escolha de preferência para a prática projectual, 
ao longo desta 2º padrão/etapa correspondente à fase de implementação do grupo, é a de uma 
morfologia (estética) claramente identificada com a nova era da técnica em que o objecto se 
preocupa sobretudo por resolver uma nova linguagem que aparente o uso de novos materiais e meios 
técnicos. A procura de modelos situa-se assim, nesta fase, maioritariamente no enquadramento da 
matriz física, funcional e formal de referência internacional, baseado na ideologia que se apoia na 
estética da máquina, apologia das vanguardas europeias anterior à Guerra e condensada no esprit 
nouveau. Este (modelo de) referencial francês assente na defesa de uma nova expressividade 
representativa da vida moderna, em termos projectuais, define-se por uma modalidade arquitectónica 
de valores “cubistas”, o que, sem restrições, se tenderá a estabelecer inicialmente no grupo como o 
desafio a conseguir e a estética arquitectónica a resolver, num tema abordado no subcapítulo II.2.2 
de título “A morfologia abstracta de expressividade matérica”. Será sobretudo até ao ano de 1950 
que quer os arquitectos mais velhos quer os mais jovens se aproximam com nuances deste ideal 
estético. O desenvolvimento deste discurso no ajuste morfológico à especificidade (topológica) 
portuguesa comportará uma amplitude enorme de riqueza de respostas na produção projectual do 
grupo que, recorrendo a unidades de projecto definidas e a um número reconhecido de elementos 
arquitectónicos de excelência, combinados de diversas maneiras, estabelecem uma riqueza de 
soluções projectuais de variedade morfológica e construtiva. De exposição simplificada e 
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necessariamente restritiva define-se assim um sistema lógico que funciona como jogo combinatório e 
dedutível e abarca um leque de produção assente na morfologia progressista de plasticidade 
tridimensional do “objecto” arquitectónico, num tema abordado no subcapítulo II.2.3 de título “O 
sistema combinatório de topologia específica”.  

Simultaneamente, a dialéctica deste debate começa ainda nesta etapa a apontar (já) para outras 
resoluções por parte de alguns arquitectos. Colocando a ênfase não tanto nos novos materiais mas 
em novos meios e processos de utilizar os materiais adequados a uma nova construção da forma, 
assente na resolução da dualidade de conceitos opostos; (tradição - modernidade, arquitectura -
natureza e humano - artificial). Nesta circunstância, a ideia arquitectónica aposta na resolução do 
conflito entre contrastes pelo cuidado tomado na materialidade enquanto parte de um todo sem 
preconceitos e reservas relativas a materiais ou outras, tendo como objectivo final a concepção de 
linguagem e espacialidades modernas, num tema abordado no subcapítulo II.2.4 de título “A 
arquitectura, a natureza e a importância do detalhe”. Finaliza-se com um tema querido ao grupo: a 
descoberta de uma “ciência” imprescindível à nova cidadania – a urbanística, uma nova disciplina 
que se assume como (quase) autónoma à arquitectura, mas sempre eminentemente articulada e 
composta pelos modernos objectos arquitectónicos, numa linha de continuidade de pensamento 
estruturalmente moderno, num tema abordado no subcapítulo II.2.5 de título, “Da gramática 
moderna do “objecto” aos “objectos” de construção de cidade”. 
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II.2.0 O pensamento teórico do grupo 
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1- Carta dos Arquitectos do Porto ao Presidente da Câmara Municipal 
publicada na revista Arquitectura de Agosto/Setembro de 1949. 
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Significado da arquitectura moderna para o grupo  
O ano de formação do grupo ODAM, em 1947 marca no seio destes arquitectos o agudizar do 
confronto entre a consciência da modernidade e a estagnação dominante em Portugal e constitui no 
entendimento da arquitectura que se produzia em Portugal, o momento de viragem. À “estética” 
vigente contrapõe-se, em definitivo, o empenho dos arquitectos do Porto na actualização e 
estabelecimento de uma arquitectura de ensinamentos ajustados às condições de ordem social, 
humana e histórica da sua época. 

Estabelecido o consenso comum entre os arquitectos do ODAM iniciam-se, por parte dos seus 
membros, tomadas de posições “perigosamente” firmes, como se verificará nas várias intervenções 
públicas destes arquitectos representadas no texto “Exposição dos Arquitectos do Porto ao Presidente 
da Câmara Municipal acerca da imposição dum estilo às novas edificações” e “Uma mensagem e um 
telegrama” que testemunham o número elevado de arquitectos do ODAM a defender publicamente os 
seus ideais. (fig.1) e (fig.8)  

 
A arquitectura útil para todos e a importância dos novos materiais na revolução estética 
A partir de1947 entende-se dos escritos do ODAM que as novas soluções propostas apostam no 
aproveitamento de todos os recursos úteis da sua época, contráriamente à arquitectura corrente 
produzida, meramente assente em representatividades passadísticas. A acção deste grupo na prática 
profissional (como se confirmará pela produção projectual), parte, no entender destes arquitectos, do 
aproveitamento das técnicas e do conhecimento científico fundados no contexto europeu do início do 
século XX e decorrentes da era industrial. Conhecimentos rectificados a corrigir os erros da primeira 
época maquinista, de modo a permitir, no entender destes arquitectos, melhorar e actualizar a 
arquitectura às reais necessidades de toda a população. A arquitectura proposta pelo grupo 
estabelece – se, assim, numa 2ª era maquinista de ruptura (moderna) com a visão impositiva e 
fechada da arquitectura saudosista e nacionalista do regime. Contra os arquétipos de carácter 
imagético e iconográfico de estilos passados ou regionalistas, imbui-se a arquitectura de uma atitude 
de abertura democrática, sem preconceitos, que se pretende útil e disponível a todos. A ideia de que a 
arquitectura é para todos e não apenas para uma classe ou elite privilegiada, é explícita de uma nova 
consciência social e obriga, na opinião do ODAM, a que o arquitecto desempenhe um papel muito 
mais alargado e complexo na compreensão da estrutura civilizacional, justificando por esta via, a 
aposta na rapidez e economia das novas possibilidades técnicas e materiais. Este conceito inovador  
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de uma arquitectura útil para todos os homens, opera claramente um salto qualitativo no discurso 
arquitectónico destes arquitectos. 

Constata-se assim nos textos manifestos do ODAM a apologia às novas técnicas de construção 
préfabricação e novos processos construtivos e aos novos materiais (o betão armado, o uso do ferro e 
do vidro), em detrimento do uso exclusivo das artesanias e materiais convencionais (a cantaria de 
granito, os vigamentos e acabamentos dependentes da madeira, etc.). Segundo os próprios, a 
arquitectura tinha de se actualizar, pelo uso dos novos recursos disponíveis conquistados pela era 
maquinista, na defesa de uma revolução estética, que resolvesse os graves problemas urbanos e 
habitacionais do país, contra um conservadorismo repressor da natural e universal evolução humana. 
Entretanto esta tarefa empreendida pelo ODAM deparava-se com uma resistência por parte dos 
organismos estatais do regime sobretudo no respeitante ao uso de novos materiais e técnicas, que se 
repercutia numa falta de liberdade artística da actividade arquitectónica como se constata da “queixa” 
Matos Veloso: Os condicionamentos e falta de liberdade na concepção artística, a que os arquitectos se vêem obrigados, 

por parte dos serviços camarários e por parte dos organismos do Estado, representam um grave problema para o 

desenvolvimento racional das cidades e dos campos. A falta de compreensão para o emprego de novos materiais e 

consequentemente novos processos de construir, que estimulam novas ideias estéticas, asfixia e limita consideravelmente o 

campo das realizações arquitectónicas. (1) 

No entanto, como se depreende do texto da página anterior (fig. 1), o significado da arquitectura 
moderna para o grupo, não assenta apenas no uso dos novos materiais e técnicas à disposição mas 
centra-se mais nas possibilidades criadoras que apuram a descoberta de uma nova estética 
representativa do espírito de uma nova época universal (e internacional) tal como melhor descrevem 
os próprios, através da citação de Delfim Amorim (numa conferência realizada sobre arquitectura 
moderna na filantrópica da Póvoa de Varzim) Reivindicar a arquitectura moderna não é reivindicar o betão, o ferro 

e o vidro contra a cantaria e a telha, é reivindicar a liberdade de criação contra os cânones de burocracia, apreendendo um 

movimento arquitectónico internacional coerente e resultado de novas técnicas, de transformações sociais e culturais contra as 

limitações provinciais do “estilo português” (2) (fig 1) 

 
O resgate social, o discurso político e a liberdade criativa  
O grupo entenderá deste modo a arquitectura moderna por um lado como um necessário resgate 
social do progresso numa aproximação a uma clara consciência social, uma noção avançada por 
Lobão Vital, no seu texto “A Casa, O Homem e a Arquitectura”: E uma idade histórica é ultrapassada, quando  
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a um progresso económico corresponde um progresso social, progresso este que conduz sempre a novas conquista pela 

emancipação moral e intelectual do Homem. Só após a Revolução Francesa é que o trabalhador atingiu a sua maioridade 

social, conquistando pela primeira vez na História dos Povos, o estatuto de cidadão. «O progresso foi sempre marcado por 

um resgate social.» (3). Por outro lado a arquitectura moderna para o grupo constitui-se como baluarte da 
liberdade de criação inerente à prática disciplinar como se depreende do excerto manifesto, de 1949 
a Carta apresentada ao Presidente da Câmara do Porto acerca da directiva que pretendia impor um 
estilo às novas edificações, (…) Que se considere que, nem os arquitectos prestam bom serviço à Nação quando, ao 

construírem edifícios novos, com processos e materiais novos, dão às suas concepções uma expressão plástica que não traduz 

os ideais artísticos e as possibilidades técnicas dos nossos dias, nem a Nação aproveita inteiramente a colaboração que os 

arquitectos podem dar ao progresso do País se lhes for cerceada a capacidade criadora. (…) E outros sim lhes ocorrem que 

ao referir-se V.EXª a influências não-nacionais se venha a estabelecer perniciosa confusão sobre a atitude dos profissionais de 

arquitectura, que repudiam a insinuação de que a sua obra, quando se exprime de maneira diferente da considerada como 

«portuguesa», representa alheamento da sua personalidade profissional, e o que é pior ainda, da sua nacionalidade. (4)(fig 1) 

Realmente, tal como estes arquitectos afirmam, os ideais estéticos do ODAM assentam na evolução 
da arquitectura dependente da satisfação das liberdades criativas de uma classe profissional que 
estudando os problemas inerentes à sua contemporaneidade, se sente preparada para decidir por si 
as melhores soluções a colocar ao serviço do colectivo social. 

O novo papel social do arquitecto, constitui-se para o grupo como um programa de consciência 
que toma na urbanidade da população o seu reflexo civilizacional. Torna-se obrigação do arquitecto 
melhorar as condições de vida da população em que é essencial aumentar para além das condições 
de vida básica (higiénicas e saudáveis), o nível intelectual e cultural de toda uma nação, tal como 
defende Lobão Vital: Uma Nação impõe-se pelo seu nível de cultura. / É através do arranjo arquitectónico e urbanístico, 

quer das cidades, quer das vilas ou aldeias, que se avalia o nível de vida de um Povo. (3) Esta visão ética da prática 
disciplinar incumbe os membros do grupo a chamar a atenção dos governantes para os problemas 
arquitectónicos do País, num posicionamento que muitas vezes se aproxima de uma oposição política 
embora abordada sempre pela sua vertente disciplinar, como nos esclarece Matos Veloso: Cabe-nos a 

nós, Arquitectos, a missão de chamar a atenção do Governo, para o estado em que se encontram actualmente as habitações 

da população rural sem a menor condição de habitabilidade, problema gravíssimo, que representa uma imobilização trágica 

do capital humano. (5) 

A realidade (política) do país estabelece deste modo a diferenciação à ética profissional 
arquitectónica entre os arquitectos que procuram este novo ideal social comum, (caso do ODAM) 
numa luta por expressar a verdade e a consciência da contemporaneidade e os que se rendem às  
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falsidades impostas, pela sua letargia intelectual e moral, tal como ironicamente nos testemunha 
Matos Veloso: Profundamente escravizados na sua verdadeira finalidade, os arquitectos têm dois caminhos a seguir: um de 

total obediência, sacrificando as suas soluções, vendendo, digamos assim, a sua própria personalidade, como necessidade 

premente de viver; o outro, o mais trágico, mas mais honesto e, senão o mais humano, o de não colaborar, o de esperar uma 

oportunidade melhor para assim poderem expressar ao vivo as suas realizações, os seus sonhos e ambições justas, 

pretendendo servir os interesses da colectividade e não apenas os das classes privilegiadas. Assim, o desenvolvimento das 

cidades, no que se refere à construção urbana e o desenvolvimento dos campos, isto é das regiões, está concentrado na mão 

daqueles que incluídos no primeiro caso, atrás exposto, não tiveram dúvidas em optar pela solução mais epicurista. Sabemos 

lá, talvez os menos capazes!...É de todos conhecido que o ambiente e clima local, determinam e deixam para sempre 

dedadas indeléveis, como marca a fogo, na personalidade dos homens, condicionando-lhes as suas realizações, os seus 

hábitos e costumes.Não foram, portanto, menos capazes aqueles que se amoldaram a esse sistema de viver, que esqueceram 

a sua verdadeira e única missão, que pensaram somente na solução do seu problema individual, sacrificando a maioria, a 

colectividade, o homem em geral. Foram vítimas desse mesmo condicionalismo, desse clima, dessa temperatura mórbida e, 

que naturalmente os habituou a serem mórbidos, era essa a sua verdadeira condição.Os problemas actuais de arquitectura e 

urbanismo só podem ser examinados, daqui para diante, sob o ponto de vista de uma nova consciência (6) 

 
O “espírito novo” 
O ODAM propõe assim, através de uma missiva social que se reveste por esta via de um carácter 
político de oposição à ideologia ditatorial do “Estado Novo”, a abertura necessária aos arquitectos 
para responder à procura de universalidade contemporânea ajustando, à experiência progressista, o 
debate arquitectónico.O discurso de apologia sociologista à colectividade torna-se político quando se 
consciencializa o atraso social, industrial e cultural do país atribuindo-se culpas às elites governativas 
como claramente expressa Mário Bonito no seu texto “As Tarefas do Arquitecto”: O egocentrismo torna-se 

impraticável na época da colaboração, quando as próprias profissões liberais tendem a assalariar-se, quando os métodos de 

fabrico reclamam o esforço de dezenas de operários para produzir aquela unidade que outrora – a ser possível – resultava do 

labor de um homem único (…) Porém, e ao contrário do que se previa no limiar da época maquinista, o homem e a máquina 

depressa aliaram as suas forças, e só nos países menos progressivos, naqueles que teimarem em isolar-se, recusando a 

industrialização total, mesmo na agricultura (embora não possam furtar-se por completo) a comunhão homem - máquina 

posta em termos incompletos, conduzirá a caóticas consequências, mantendo o povo mergulhado em sonolência, 

contemplando, na solidão a que se resignou, o seu tristonho e empobrecido eu (…) É nos países atrasados, exemplos vivos 

do que acima foi dito, que nas esferas superiores se cultiva ciosamente o individualismo, mesmo quando se impõe uma 

consciência de grupo. (7) 
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O texto de Mário Bonito reafirma o entendimento colectivo do ODAM que deposita na arquitectura 

a total confiança como construtora e reflexo de uma nova sociedade que se representa pelo seu 
carácter moderno contemporâneo. Esta visão remete para uma clara referência ao discurso 
corbusiano e ao papel do arquitecto moderno como missionário social, imerso na ilusão da 
arquitectura como capacidade transformadora da sociedade. As razões que motivam os arquitectos 
do grupo, na defesa colectiva da nova arquitectura moderna, segundo os próprios, assentam assim no 
facto de que as suas bases residem na descoberta de uma nova mentalidade comum, de adaptação a 
novas necessidades colectivas e sociais. Mas este discurso do ODAM apostado no optimismo 
revolucionário da segunda era maquinista Corbusiana é aqui ajustado às solicitações da realidade 
nacional. A um país eminentemente rural, Matos Veloso responde: O progresso arquitectural e em particular o 

progresso técnico em geral, têm que estar ao alcance da maior parte da população do País – a população rural. (5) 

A pretensão (também política) do grupo de revolucionar toda a estrutura estética existente, de 
modo a permitir responder com eficácia e veracidade às necessidades de um progresso emergente, é 
elaborada efectivamente num discurso simultaneamente actualizado às novas ciências da biologia e 
da matemática recorrendo apenas às “arquitecturas nobres” do passado (à semelhança dos discursos 
do espírito novo Corbusiano) para justificar toda uma nova estética a descobrir, como se verifica pelas 
palavras de Oliveira Martins: Postas em equação as novas necessidades e os novos problemas, necessário se torna 

falar nos novos processos de construir, das novas estruturas e das novas formas. A par do imenso alargamento de 

conhecimentos de que vimos falando, chega-nos, por outro lado, - da análise da História - melhor e mais perfeito 

conhecimento sobre os fenómenos da Arquitectura em todos os lugares e em todos os tempos. Destas aquisições concluímos 

que, além das características inerentes a toda a obra eminentemente arquitectónica -satisfação das necessidades das gentes e 

da vida desse tempo, aplicação dos materiais da época e dos métodos construtivos, a expressão formal derivada desses 

processos – os materiais permaneceram e os meios evoluíam lentamente.Na Antiguidade Oriental e Clássica, na Idade 

Média, passando pelo Renascimento, os materiais fundamentais são sensivelmente os mesmos: pedra, tijolo, madeira. (8)  
 
O congresso de 1948 e os temas em debate 
Curiosamente a liberdade crítica (implicitamente política) expressa no conjunto de textos escritos pelo 
ODAM, só é permitida, pelo facto de se realizar em resposta ao “Congresso Nacional dos 
Arquitectos” de1948 promovido pelo regime (Estado Novo) no âmbito da realização de eventos de 
propaganda das suas obras públicas, junto aos aliados, após a 2ª guerra, no intuito de induzir à ideia 
de um clima de abertura do País. É durante este período que instigados pelo novo espírito emergente, 
os arquitectos do Porto agrupados em torno do grupo ODAM subvertem as intenções previstas pelas 
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entidades oficiais e debatem de forma inovadora a problemática arquitectónica habitacional do país, 
precisamente aproveitando, “O congresso Nacional dos arquitectos” para difundir e cimentar as suas 
ideias e provocar o debate arquitectónico.  

Surgem, assim, no decorrer deste congresso, a maior parte dos textos manifestos fundamentais do 
ODAM, que providenciam o total esclarecimento das preocupações, intenções e objectivos inerentes à 
constituição do grupo e necessários à clarificação da sua prática arquitectónica. O discurso, 
eminentemente de vertente social, é explanado ao longo destes textos, extraindo-se como marcante a 
eleição da habitação – o alojamento – como tema e programa de predilecção da sua arquitectura 
moderna. Deste programa, apreendido como referencial útil e abrangente a todos os homens 
depende no entender do ODAM o futuro e qualidade de vida dos homens modernos. Contrariamente 
à selecção de temas e programas das épocas passadas, em que o estudo da arquitectura se centrava 
no desenho do monumento histórico tradicional como valor representivo das aspirações da 
sociedade, a nova atenção aos fenómenos sociais como motivadores da nova arquitectura e da sua 
representatividade é expressa no grupo através da eleição do alojamento colectivo como programa 
favorito. A apetência para os programas associados a uma visão social e comunitária, correspondem 
assim a um optimismo socialista, corbusiano, que aposta na intuição de uma sociedade que se 
exprime nos seus “objectos” e a conduz como nos exprime Lobão Vital a um realismo mágico. (9) 
 
A importância do grupo na realização do congresso 
A par das cartas públicas de protesto contra as diversas tentativas de controlo institucional, o grupo 
realizou e promoveu diversas actividades para as quais contribuiu com trabalhos que permitem 
entender as suas ideias e o seu conceito de arquitectura moderna. Como mencionado no ponto 
anterior, um dos acontecimentos mais relevantes no decorrer da actividade do grupo, foi o 
“Congresso Nacional dos Arquitectos”, em 1948, para o qual os arquitectos do ODAM elaboraram a 
grande maioria do seu material escrito até a exposição de 1951. Este congresso estabelece-se para o 
recém-formado ODAM como altura ideal para expor publicamente os seus princípios; - a defesa e 
implementação da arquitectura moderna. Efectivamente o grupo desempenhou um papel promotor 
importante para este congresso como nos testemunha Cassiano Barbosa na sua introdução à 
compilação dos textos: O grupo iniciou a sua actividade em 1947 e dissolveu-se em 1952. Durante os 5 anos da sua 

existência (...) deve destacar-se a sua intervenção como elemento aglutinante da vontade dos arquitectos do Norte no sentido 

da realização do 1.º congresso nacional de arquitectura, efectuado em Lisboa, em 1948, e duas exposições, a 1.ª no Ateneu 

Comercial do Porto em 1951, a 2.ª exposição em Aveiro em 1952. ODAM. (10)  
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Temas do congresso – a arquitectura no plano nacional e o problema português da habitação  
O tema proposto para debate no congresso de 1948 de título – “A arquitectura no plano nacional e o 
problema português da habitação” – reflectirá, assim, sobretudo a nível nacional, a nova consciência 
profissional da necessidade de debate em volta da prática arquitectónica. A defesa em torno da 
liberdade de concepção linguística, configura-se como uma batalha travada principalmente pelos 
arquitectos em profissão liberal, enquanto os mais novos (arquitectos sem o CODA) põem o seu 
acento na necessidade de reestruturação do ensino da arquitectura. Surpreendendo as entidades 
oficiais, o congresso estabelece-se, assim, como marco no qual a participação dos arquitectos, 
enquanto classe, assume as suas novas responsabilidades, os seus direitos e deveres. Como supradito, 
para o ODAM, configura-se uma nova missão social, expressa numa linguagem “internacional”, que, 
percorrendo todas as áreas da arquitectura ao urbanismo, tem o homem moderno e o seu habitat 
como propósito de um bem-estar comum. Neste congresso, com participantes de todo o país (num 
total de aproximadamente 150), os arquitectos do ODAM destacam-se por terem um discurso 
aglutinador em torno de uma visão disciplinar comum, ideológica mas sobretudo arquitectónica, 
expressando opiniões que congregam todas as vertentes disciplinares, desde a arquitectura ao 
urbanismo, numa visão eminente “da colher à cidade” das vanguardas modernas. A explicitação das 
ideias já expressas nos princípios do grupo ODAM em 1947 são reafirmadas e tornadas públicas com 
uma abrangência nacional neste congresso e extensivas a todos os problemas inerentes à construção 
de um país, desde as políticas habitacionais, aos meios que intervêm no processo de construção e 
execução, à industrialização, estandartização, promoção de novos materiais e inclusive à definição de 
estratégias de formação dos novos arquitectos, todos assuntos abordados, com um carácter inovador 
e participativo, num debate que neste contexto se pode definir como manifesto e ortodoxia, 
introduzindo um sinal de mudança necessária à renovação e ao arranque de uma nova etapa 
arquitectónica nacional.  

Efectivamente grande parte dos textos manifestos apresentados para o congresso e seguidamente 
editados em várias revistas da época (11) (Revista Arquitectura nº29 Fev-Março de 1949, nº 30, nº31, 
revista panorama nº1 revista binário nº 3,4) perfazem a grande parte dos manifestos do grupo 
compilados para a colectânea de Cassiano Barbosa. Nestes textos debatem-se os grandes problemas 
da habitação urbana, o uso de novos materiais, o papel da evolução técnica na resolução rápida e 
económica da construção e, apesar de conscientes da clara diferença do contexto português, os 
arquitectos do ODAM encontram preocupações afins com as novas arquitecturas de expansão, 
sobretudo na falta generalizada de alojamento condigno em Portugal. A reflexão, resposta aos temas 
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propostos no congresso, são contextualizadas pelo grupo, com referência a casos concretos, 
aparecendo com grande destaque, as situações e experiências arquitectónicas em curso na 
reconstrução europeia entendidas sempre como possível base de análise que se pretende extrapolada 
ao caso nacional. São citados como exemplo por parte do ODAM, as experiências das NewTown 
Harlow e Sevenge em Inglaterra ou a reconstrução do Havre conduzida por Perret em França ou 
ainda o alojamento de uma grande quantidade de população com a difusão das propostas 
experimentais de Corbusier no seu imóvel de Marselha. Estes exemplos demonstram, contrariamente à 
ideia preestabelecida (nos manuais de história da arquitectura portuguesa), de alheamento por parte 
do grupo ODAM das dinâmicas culturais europeias que as opções e princípios estéticos destes 
arquitectos são tomadas no (re) conhecimento das arquitecturas emergentes na Europa do pós-guerra. 
Verdadeiramente atentos à reconstrução europeia, estes arquitectos demonstram efectivamente um 
interesse na dinâmica e comprovação prática dos seus referenciais teóricos através das experiências 
em curso no exterior. 
 
Temas debatidos pelo grupo nos seus manifestos escritos 
De modo abreviado, dado que ao longo deste segundo capítulo (II.2) serão expostos de forma mais 
aprofundada e sobretudo relacionada com a prática projectual, os escritos dos elementos do ODAM, 
constata-se que os 11 textos produzidos pelos autores do grupo para o congresso são basicamente 
produzidos por Cinco dos membros do grupo, Viana de Lima, Arménio Losa, Lobão Vital, Matos 
Veloso e Mário Bonito, arquitectos da 1ª e 2ª geração do ODAM. Estes textos abarcam um leque 
alargado de ideias, versando temas que abrangem desde a urbanística à nova estética arquitectónica 
passando pelas novas correspondências no modo de ensino e detendo-se, criticamente, nos ambíguos 
conceitos de tradição e no papel da história na formação dos arquitectos. Os textos procuram 
diagnosticar os problemas existentes na arquitectura portuguesa para, de seguida, expressar caminhos 
doutrinários possíveis e fundamentar o debate. As questões/preocupações dos arquitectos distribuídas 
ao longo dos vários textos, de modo a focarem sempre preocupações diferenciadas, testemunham o 
debate que se fazia sentir no grupo tendo como preocupação doutrinária essencial; - a correlação 
entre a teoria e a prática projectual, – tal como refere Cassiano Barbosa no seu texto introdutório da 
colectânea do ODAM: Nos anos que mediaram entre 1947 e 1952 existiu, no Porto, um grupo de Arquitectos que 

procurou, ardosamente, defender e divulgar os pontos de vista profissionais dos seus componentes. (…) A Organização dos 

Arquitectos Modernos (ODAM) tem como objectivo divulgar os princípios em que deve assentar a arquitectura Moderna, 

procurando afirmar através da própria obra dos seus componentes, como deve ser formada a consciência profissional e como 
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2 – Resumos e conclusões das teses para o Congresso dos arquitectos Arménio 

Losa e Viana de Lima 
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3 – Resumos e conclusões das teses para o Congresso do arquitecto Oliveira 
Martins 
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criar o necessário entendimento entre os arquitectos e os demais técnicos e artistas. Assim procura divulgar a Arquitectura 

moderna através de exposições, conferências, publicações, etc. (12) 

Deste modo, pela mesma ordem apresentada na compilação de textos de Cassiano Barbosa 
resume-se, por autores, o conteúdo essencial de cada texto (não repetindo ideias já expostas 
anteriormente). 

Viana de Lima em “O Problema Português da Habitação” enfatiza sobretudo a necessária relação 
entre a nova arquitectura da técnica e a nova ciência urbana – a urbanística. Em resposta ao tema do 
congresso relativo a uma política habitacional para o país, clama a visão da cidade moderna como 
desenho arquitectónico essencial para uma necessária resolução da falta de alojamento condigno em 
Portugal, apostando num discurso apologético ao uso de uma nova tipologia, a do bloco de 
habitação colectiva – (em altura) – como a habitação nova, do “novo espírito maquinista”. Pede a 
urgente revisão da legislação portuguesa, sobretudo a ligada ao parcelamento do solo, público e 
privado, que permita viabilizar a nova urbanística bem como a nova estética arquitectónica (fig.2)  

Lobão Vital em “A Casa, o Homem e a Arquitectura” revela a essencialidade específica da 
arquitectura do grupo resolvida através dum novo humanismo humano moderno (13). A uma nova fase 
de evolução da sociedade, de proporcionada actualidade técnica e cultural definem-se novas funções 
constantes e temporais do Homem que obriga a uma nova estética determinada na resolução dos 
problemas inerentes à casa do homem total moderno (aos seus espaços de habitar). Espaços que 
correspondem ao reflexo de uma nova cultura civilizacional em catedrais dos tempos modernos. (14) 

(fig. 4 e 5) 

Mato Veloso em “Habitação Rural e Urbanismo” propõe a urbanidade como um direito de todos. 
Identificando as más condições de habitabilidade do país e tomando este como eminentemente rural, 
propõe a realização de planos gerais para todo o país (rural) e a extensão da habitação colectiva em 
bloco para o “campo”. No entanto a apologia à urbanística moderna deverá ser no entender deste 
autor formalizada através de uma metodologia da razão que procure o ajuste na transferência de 
modelos “abstractos” modernos para o caso português. 

Ainda Matos Veloso em “os regulamentos da construção urbana e as suas repercussões nas 
soluções modernas” denuncia os regulamentos restritivos e falsos impostos pelas instituições 
portuguesas e pede regulamentos em função das novas técnicas e materiais, de modo a permitir 
concretizar as novas ideias estéticas. Para isso, pede o esclarecimento da opinião pública e dos 
organismos competentes salientando para este efeito, o “verdadeiro” significado de tradição para o 
grupo. (fig.5) 
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Arménio Losa em “Arquitectura e urbanismo”, explica a urbanística e a arquitecura modernas 

como processos racionais e higienicamente saudáveis, combinados com as vantagens das ciências e 
técnicas modernas.Os privilégios da nova urbanidade contrapõem a natureza à rua corredor e a 
estética depurada e simples à tradicionalista ou regionalista. Apela à construção em altura para 
resolução dos problemas habitacionais do país e à programação urbana através de planos de 
correcção. Este autor em “Arquitectura e as Novas Fábricas” revela os novos deveres e campos de 
trabalho do arquitecto e as novas exigências técnicas impostas à arquitectura que se quer moderna. 
Após o diagnóstico e consciencialização das más condições do parque industrial português exige o 
progresso e actualização técnica rápida do país que permita colmatar o seu atraso endémico 
relativamente aos restantes países Europeus. Na compreensão do assentamento nacional em estrutura 
territorial linear, propõe a aplicação de um novo conceito de urbanismo: a teoria linear industrial, que 
permita a substituição da “fábrica negra” pela “fábrica verde”. Neste seguimento, no seu último texto 
“Indústria e Construção” retrata a pobreza de recursos humanos, técnicos e materiais, da construção 
em Portugal. Apela a que com a ajuda dos arquitectos, profissionais da construção e da indústria, se 
melhore a realidade produtiva da construção no aproveitamento quer da produção artesanal existente 
quer do implemento de toda uma nova produção em série de materiais e equipamentos (montagem a 
seco, etc.), pensamentos que se identificam directamente derivados de ensinamentos do ascoral (15). 
(fig.2) 

Oliveira Martins em “Alguns factores que intervêm na limitação do desenvolvimento do progresso 
da aquitectura e do urbanismo”, referenciando a diversidade linguística e as diversas preocupações 
arquitectónicas dentro da “universalidade” da arquitectura moderna esclarece que o importante para 
a realização de uma arquitectura moderna é o conhecimento arquitectónico contemporâneo. Este 
conhecimento, no seu entender, pode integrar quer o velho quer o novo (material e técnica) apelando 
ao saber doutrinário necessário ao acerto da arquitectura moderna a propor pelo grupo e alicerçado 
no estudo das necessidades portuguesas. O mesmo autor em “A arquitectura de hoje e as suas 
relações com o urbanismo” acentua algumas interpretações erradas da arquitectura moderna e foca a 
sua necessária interdisciplinaridade. Simultaneamente e dicotómicamente acentua a arquitectura 
portuguesa com novos materiais e técnicas modernas (como linguagem resultante da sua forma) para 
de seguida focar a importância do aproveitamento dos recursos disponíveis citando para o efeito 
vários “pensamentos” assentes em caracteres locais de arquitecturas modernas. Este autor enfatiza 
sobretudo o pensamento dicotómico do grupo entre universal e local, moderno e tradição e o “velho” 
e o “novo”, abordando também para este efeito o valor da memória e da história para o grupo. (fig.3) 
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Finalmente os textos, “Regionalismo e Tradição” de Mário Bonito abordam de novo (relativamente 

a todos os outros textos) o real significado destes termos para o grupo, desvinculando-os dos 
preconceitos estabelecidos para os mesmos e em “Tarefas do Arquitecto” aborda a importância de 
uma nova disciplina – a eugenia – o estudo moderno das necessidades das crianças e dos espaços 
adequados à sua formação como base de estudo necessário aos arquitectos modernos. (fig.7) 
 
Os textos dos arquitectos por grupo de ideias (resumo das conclusões) 
Agrupando os textos por formas de abordagem e preocupações essenciais, distinguem-se no total 
quatro conjuntos.  

Um primeiro conjunto centra-se na defesa de um modo de actuação. Apresenta um discurso mais 
filosófico e cultural, ligado a outras áreas disciplinares e especificamente menos preocupado com 
problemas da prática disciplinar. Procura-se a definição, fundamentação filosófica e semântica da 
arquitectura moderna para o grupo. Neste âmbito incluem-se os escritos de Vital Lobão “A Casa, o 
Homem e a Arquitectura” e Oliveira Martins “Em alguns factores que intervêm na limitação do 
desenvolvimento do progresso da aquitectura e do urbanismo” e em “A arquitectura de hoje e as suas 
relações com o urbanismo”. Este discurso mais preocupado com um conhecimento de cultura 
arquitectónica abrangente e diversificada, apela à urgência de um estudo doutrinário da arquitectura 
em Portugal mas enfatizando – o circunstanciado às necessidades reais do país. Por um lado, incentiva 
à inovação técnica e material e aos valores de uma nova era dirigida à implementação do progresso, 
por outro, vinca-se a importância dos valores de permanência da realidade produtiva procurando 
soluções no uso dos recursos disponíveis. Introduz-se por esta via uma “indecisão” no grupo que se 
constituirá como debate essencial entre a modernidade e a tradição de valência intrísica ao ODAM. 
No perseguimento desta ideia Matos Veloso em “Habitação Rural e Urbanismo” enuncia princípios de 
metodologia projectual de actuação comum ao grupo assentes na razão como forma única passível 
de ultrapassar esta problemática dicotómica. Os discursos deste 1.º conjunto de textos, como 
objectivo, propõem mais uma filosofia de actuação que o seguimento de uma reconhecida orientação 
arquitectónica, tendo a virtude de se dirigir a um público menos específico de arquitectos, portanto 
mais vasto. 

O segundo conjunto de textos é claramente mais dirigidos à defesa de soluções desenhadas. Os 
escritos do arquitecto Viana de Lima, “O Problema Português da Habitação”, e Arménio Losa, 
“Arquitectura e Urbanismo” e “Arquitetura e as Novas Fábricas”, e de Matos Veloso, “Habitação Rural 
e Urbanismo”, testumunham a vontade generalizada do uso universal da Carta de Atenas, na  
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apologia expressa da forma radiosa das cidades, do desenho da cidade linear industrial e da estética 
da arquitectura maquinista do “espírito novo” corbusiano mas revelam, no entanto, uma sensibilidade 
contextual à sua aplicabilidade (compreendendo já à data a concepção limitada da aplicação 
dogmática destes pressupostos). 

Um terceiro conjunto de textos constitui-se como escritos manifestos de oposição às políticas 
instituicionais em vigor abordando as dificuldades burocráticas levantadas para a realização da nova 
arquitectura e da nova ciência urbana tal como Oliveira Martins em “De alguns factores que intervêm 
na limitação do desenvolvimento progressivo da arquitectura e do urbanismo” critica o papel do 
Estado na falta de incentivo à construção económica e racional, tal como Matos Veloso, em 
“Regulamentos da construção urbana e as suas repercussões nas soluções modernas”. Deste modo, 
debatem-se valores muito pertinentes para o posicionamento do grupo. As noções erróneas, no 
entender do grupo, de tradição imposta pelo regime são explicitadas no texto de Mário Bonito 
“Regionalismo e Tradição” num discurso radical próxima da ortodoxia “corbusiana” do “espírito 
nouveau” e claramente de oposição política ao regime.  

Um quarto conjunto de textos como o de Arménio Losa em “Indústria, Construção e Arquitectura” e 
as “Novas Fábricas” clama pelo progresso do país pelo incentivo às áreas produtivas e fabris e aos 
meios que interferem nos processos de construção. O apelo à indústria é tomada pela execução e 
promoção de novos materiais e processos de estandartização.  

Em todos estes textos existem outras ideias que apesar de não expressas nos seus títulos, focam e 
esclarecem, as preocupações que se mantinham em debate no grupo e que serão referenciadas, ao 
longo deste estudo, quando julgadas importantes para justificar a produção projectual do grupo. 
 
Os 5 temas – perguntas, preocupações fundamentais dos textos do ODAM  
Neste período, o discurso comum destes arquitectos aborda assim a construção da forma moderna 
através simultaneamente de reacção e entendimento do contexto político e social português, mediada 
por parâmetros comparativos de formas de actuação de casos de referência exteriores, mas em que é 
notório, por parte destes arquitectos, a identificação (consciência) do desfasamento entre a realidade 
produtiva da construção portuguesa relativa à da fonte estudada: - a estrangeira. Será provavelmente 
por este motivo que a ênfase do discurso dos arquitectos do ODAM descai, por vezes 
exageradamente, para factores de carácter técnico, na tentativa de incentivar os inexistentes métodos 
científicos e técnicos estandartizados que fomentem a melhoria dos instrumentos de produção de 
modo a melhorar substancialmente as condições e processos construtivos no país. Deste modo, do 
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6 – Resumos e conclusões das teses para o Congresso do arquitecto Mário 
Bonito  
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7 – Resumos e conclusões das teses para o Congresso do arquitecto Oliveira 
Martins 



 
conjunto de textos escritos por estes autores detectam-se as seguintes preocupações fundamentais; 
1º Tema – pergunta – A vontade de aplicação do carácter universal da arquitectura moderna 
levanta na transposição para o caso português uma dificuldade real: o visível desfasamento no atraso 
técnico e social do país. A aplicação de uma estética da técnica e da máquina configura, na 
aplicação “prática” do ODAM, uma especificidade formal subjacente (e intrínseca) ao grupo – a 
constante dicotomia entre a adopção da expressão da estética da nova técnica e os valores 
permanentes da cultura produtiva (proposição a explicitar ao longo do subcapítulo II.2.1) mediada 
entre a dialéctica discursiva e projectual do ODAM. Esta problemática da tradição construtiva 
abordada anteriormente já em vários escritos como, por exemplo, o texto de Távora sobre “O 
Problema da Casa Portuguesa” escrito em 1947 (conforme explicado no capítulo anterior II.1) obriga 
a pesquisar na especificidade da arquitectura portuguesa, a adaptação a contextos culturais de 
identidade regional, cruzando-as com a necessidade da procura das relações universais, técnicas e 
estéticas modernas como parâmetros fundamentais no processo de intervenção e clarificação 
disciplinar do projecto. 
2º Tema – pergunta – Como correlacionar a apologia a um discurso científico universal e 
abordagem do “Humanismo Humano” inerente ao grupo. O conhecimento da nova era moderna das 
técnicas e das ciências que toma como necessário todas as vertentes disciplinares deste presente a 
emergir em Portugal é entendida numa formalização arquitectónica cuja expressividade se apoia na 
estética da máquina (com novos materiais e formas) e na conquista da “habitação nova do espírito da 
civilização maquinista” mas, tal como descreve Viana de Lima, não a aplicando de modo 
indiferenciado mas reportando-a a um discurso específico do grupo, ao seu “Humanismo Humano”, 
(como se estudará ao longo do subcapítulo II.2.2) como se poderá constatar nas conclusões de 
Viana de Lima e Lobão Vital (Fig.2 e 4). 
3º Tema – pergunta – Como resolver a promoção a todo o custo da produção fabril a aplicar à 
construção portuguesa, como resposta necessária à melhoria da arquitectura e consequentemente 
escolher a expressão a adoptar para a fabricação em série (total). Este tema de debate expresso no 
texto de Arménio Losa em “A Arquitectura e as Novas Fábricas” é debatido no grupo como a nova 
mentalidade derivada do trabalho em que a fábrica transforma tudo inclusivamente as casas em 
máquinas de habitar numa posição defendida por alguns elementos, obsessivamente a promover uma 
estética fabril (como se estuderá ao longo do subcapítulo II.2.3). 
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4º Tema – pergunta – A existência no grupo de um debate em torno do “velho” e do “novo” 
resulta uma preocupação dicotómica centrada na resolução de opostos que pocura claramente a 
resolução de conflitos no entendimento de uma nova maneira de usar o velho e o novo juntos através 
da sabedoria herdada das artesanias escolares (como se estuderá ao longo do subcapítulo II.2.4). 
5º Tema – pergunta – Outro tema de debate nos escritos do grupo centra-se na definição da nova 
cidade moderna. O pressuposto da arquitectura moderna como um todo, é fundamentada na 
qualidade de vida para todos, muito apoiado no manifesto discursivo da Carta de Atenas, em que as 
4 componentes da nova vida civilizada: o trabalho, o lazer, o habitar e o circular é caracterizado de 
forma higienista, saudável e harmónica. Os arquitectos do ODAM elaboram um diagnóstico e o 
estudo aprofundado da situação nacional, conforme se percebe pela quantidade de dados estatísticos 
referenciados nos seus textos, do qual emerge uma clara consciência da falta de condições de vida, 
habitabilidade e sobretudo de urbanidade de quase toda uma população eminentemente rural. Este 
estudo conjunto com o conhecimento do que se passa na reconstrução europeia leva a acreditar 
(depositar a confiança) na resolução do problema português através de uma nova urbanística, que 
resolva de forma economicamente viável, funcionalmente racional e higienicamente humanista as 
esperanças de uma nova cultura civilizacional. Este motivo justifica que os textos dos arquitectos do 
grupo foquem mais o tema da cidade do que o do “objecto” arquitectónico embora este esteja 
implicitamente sempre presente enquanto peça fundamental estruturadora de nova estética de cidade 
(conforme se comprovará ao longo do subcapítulo II.2.5).  

Os novos princípios de forte dominante social que se estendem à construção dos “objectos” de uso 
“comum” são reflexo da nova e promissora realidade da presente vida moderna, em que a 
urbanidade é entendida como um direito de todos como se constata no discurso de todos os escritos 
do ODAM. Neste sentido, o conjunto de textos escritos para o congresso dividem-se essencialmente 
nestes 5 temas de abordagem que se aprofundarão de modo mais detalhado nos restantes 
subcapítulos deste capítulo II.2. 
 
As referências teóricas e os temas discursivos necessários à revisão estética 
Nesta segunda etapa inicia-se assim junto destes profissionais mais “esclarecidos”, como opção 
correcta a tomar, a reivindicação das premissas e dos princípios do movimento moderno, baseadas 
sobretudo nos pensamentos puristas do grande mestre suíço Le Corbusier e posteriormente (de 
seguida) nas arquitecturas decorrentes desta; - especificamente a expressiva formalização brasileira, 
sobretudo após a edição do livro Brasil Builds (1949/50) em Portugal que “comprovou” a  
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possibilidade de aplicação da arquitectura moderna a culturas de cariz ibérico. A convicção 
arquitectónica do grupo pretendia assentar desta maneira na contemporaneidade por uma 
actualização contextual do homem moderno. De modo que, ao largo dos anos 50, a repercussão 
destes ensinamentos far-se-á sentir posteriormente em toda a arquitectura portuguesa, através de um 
léxico de inspiração brasileira e latino-americana, encarado como reinterpretação e transfiguração 
formal dos ensinamentos e da estética de Le Corbusier. 

O discurso escrito pelo grupo, com um acento (tónica) de carácter urbano, é muito apoiado na 
produção teórica do principal animador da 2.ª geração dos CIAM, Le Corbusier, não apenas no 
discurso ideológico da Carta de Atenas mas também na sua produção escrita à data, “Quand les 
Cathédrales étaient blanches”, 1937, “Les trois établissements humaines”, texto do Ascoral de 1945 
ou “La maison des hommes”, ou ainda “À propos de l’humanisme” textos que se constituem como 
referênciais para o ODAM. Embora com menos incidência e protagonismo são também dadas a 
conhecer as ideias e os modos de actuação de outros mestres da época, como Gropius, Mies, Breuer 
e inclusivamente o jovem Aalto, revelando (surpreendentemente) da parte destes arquitectos uma 
atenção à actualidade arquitectónica, num meio de fracos recursos comunicativos com o exterior.  
 
A tratadística da carta de Atenas  
O período de reflexão no Porto sobre arquitectura moderna identificado com o período de 1947 a 
1952 (tempo de duração do grupo ODAM) coincide aproximadamente, não sem intenção, com a 
publicação, a pedido dos elementos do grupo, da Carta de Atenas, (16) começada a ser editada no 
n.º 20 da revista Arquitectura, Arte e Construção, em Fevereiro de 1948 e periodicamente publicada 
até ao nº32 de Agosto de 1949. Uma publicação que teve para o grupo a força de um mandamento, 
conforme se verifica nos seus textos escritos. A carta de Atenas (…) abre todas as portas ao urbanismo (…) Esta 

prespectiva optimista enformou uma grande parte das teses do Odam relativas ao 1º congresso de arquitectura e (a carta de 

Atenas) orientou por longos tempo alguns urbanistas apesar de certos aspectos dogmáticos do seu conteúdos. (17) (…) Que 

não só nas edificações urbanas e rurais, mas também nos planos de todos os centros populacionais, sejam seguidos e 

adoptados os princípios orientadores, expressos e defenidos na Carta de Atenas. (18) 

Este resumo do congresso do IV CIAM (Congressos Internacionais de Arquitectura Moderna) de 
título, “a cidade funcional“, redigido em 1933, mas publicado apenas 10 anos depois, propõe, 
através da análise e diagnóstico de 34 cidades europeias, a correcção urbanística das condições 
problemáticas verificadas. As conclusões redigidas e reduzidas a itens simplificados continham um tom 
dogmático e generalista que lhe conferiu uma imagem de uso universal, em princípios aplicados a  
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maior parte das vezes de maneira normativamente redutora e que comprometem os primeiros CIAM a 
uma ideia de cidade assente num zonamento funcional rígido com cinturões verdes entre diversas 
áreas, segundo as 5 categorias principais defenidas: Moradia, Lazer, Trabalho, Transporte e Edifícios 
Históricos. Numa consequência de aplicação perversa, esta leitura dogmática da carta de Atenas 
reduziu significativamente, nos anos imediatamente seguintes, muita da pesquisa tipológica 
habitacional urbana do ínicio do século, ao bloco colectivo em altura, distanciados igualmentre entre 
si, tendo como consequência muitas vezes o abrandamento na época da investigação sobre outras 
formas de fazer cidade. 
 
Modelo tipológico de eleição – a construção em bloco 
O paralelo, deste estudo (a carta de Atenas), para o caso português, conforme descrito nos textos do 
grupo ODAM, assenta num procedimento traçado à semelhança dos estudos dos 1ºs CIAM, na 
realização primeiro de um diagonóstico e levantamento das condições da arquitectura portuguesa 
num estudo que recorre a muitos dados estatísticos e que demonstra um conhecimento profundo por 
parte destes arquitectos do estado arquitectónico do território nacional. Estes estudos identificam, 
assim, a falta de condições de habitabilidade em Portugal “comparável” à europeia, embora por 
motivos distintos, em Portugal por causa de uma pobreza endémica e generalizada e na Europa pela 
destruição provocada pela 2ª grande guerra. Por este motivo, os elementos do grupo elegem de 
seguinda o tema do planeamento urbano e o conceito de urbanismo como ciência essencial à época 
presente. Neste sentido, a leitura do conjunto de textos dos membros do ODAM reflectem em comum 
o alojamento enquanto programa arquitectónico de eleição e uma confiança desmedida e quase total 
na construção da habitação colectiva em altura como resolução para o problema português do 
habitat (Fig.8). A eleição do bloco habitacional colectivo como modelo tipológico de eleição por parte 
do ODAM é practicamente enunciados em todos os textos destes autores e claramente explicitada no 
manifesto público da carta enviada ao presidente da câmara em 1948, de título “Uma mensagem e 
um telegrama” (.) Por razões que são estranhas à própria natureza do problema no nosso país, tem sido sistemáticamente 

abandonada a solução em bloco e adpotada a solução isolada. Milhares de pequenas moradias têm sidolconstruídas pelo 

estado e pelas câmaras municipais através de todo o país, agrupando-se sob a designação de “bairros operários” ou” bairros 

económicos”, mas nenhuma construção em bloco tem sido levantada apesar de sob o ponto de vista técnico, económico, 

higiénico, arquitetónico e urbanístico apresentar vantagens que tornam legítima a defesa da sua preferência. (19) 
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8- Uma mensagem e um telegrama dos Arquitectos do Porto ao Presidente da 

Câmara Municipal do Porto publicado na revista Arquitectura de Abril de 
1948. 
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9- Frase síntese seleccionada para o placard de abertura da exposição de 1951.  
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Os escritos da exposição de 1951 
No entanto, o manifesto essencial feito pelo grupo não se resume ao conjunto de textos feitos para o 
congresso de 1948, neste sentido, impunha-se (como se explica na introdução) a avaliação projectual 
e escrita do grupo não apenas na sua época de formação mas ao longo de toda a sua “vida 
conjunta” destacando-se a exposiçaõ de 1951 como outro momento alto desta produção. Na etapa 
de amadurecimento a que corresponde a exposição de 1951 os arquitectos do grupo definem de 
forma mais clara os seus princípios e as preocupações constantemente latentes. Atestam em manifesto 
o necessário entendimento da arquitectura moderna portuense através da produção dos seus 
componentes com grande ênfase na reflexão sobre a produçaõ de obras arquitectónicas e reafirmam 
a importância do discurso conceptual comparativo entre a actividade escrita e projectual e será 
segundo esta prespectiva que aborda aqui o amadurecimento das preocupações inerentes ao grupo. 
 
A adesão à corrente internacional
O ODAM que se propôs actuar preferiu revelar concretamente a sua obra. De vez em quando uma legenda, um desenho, 

chama-nos a atenção para as origens do fenómeno arquitectónico (20). Esta citação do artigo publicado no jornal 
que anúncia a exposição de 1951 revela a importância da frase síntese seleccionada por estes 
autores para o seu placard de abertura transcrita duma publicação editada pelo Museu De Arte 
Moderna de Nova Iorque What is modern architecture. Este leit-motif de apresentação e abertura da 
exposição de 1951 (fig.9), o excerto de um texto do MOMA de 1937, reflecte a adesão do grupo ao 
manifesto moderno do “Estilo Internacional” e a sua aplicação para a arquitectura Portuense, 
confirmando, conforme dito, a formação do ODAM, numa visão muito assente nas ideias dos CIAM, 
liderados por Le Corbusier (21), como o caminho a seguir. A aplicação da descoberta de uma nova 
forma de fazer “universal” reflecte o entendimento de um conhecimento/saber colectivo. No entanto, 
a adopção dos modelos internacionais não será feita sem a necessária atitude crítica e com 
importação selectiva do novo vocabulário que melhor se ajuste à realidade social e produtiva. Desta 
forma, a componente “mecanicista” do “Estilo Internacional” é mediada pela proposta de Le 
Corbusier, onde o novo universo técnico está incorporado na manifestação arquitectónica mas não 
constitui a sua finalidade última. Constituindo-se antes, paradoxalmente para o grupo, como um 
“novo humanismo” como se confirma pelos escritos do arquitecto Lobão Vital, o que permitirá 
encontrar no moderno a metodologia da razão como suporte para a construção da forma, mais do 
que a conformação de um estilo. Será, assim, sobretudo na nova forma de ver as capacidades 
estéticas da arquitectura moderna que esta geração rebelde se quer moderna; não é meramente a 
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figura de estilo a adoptar a batalha destes arquitectos, mas antes uma nova forma de ver a 
arquitectura mais cultural mais integrada política, socialmente e também por essa via ideologicamente 
ligada aos sistemas estéticos. Esta exposição, organizada por um grupo actuante de Arquitectos – ODAM (Organização 

em Defesa de uma Arquitectura Moderna) ainda em formação – é um meio ao seu alcance, não só para esclarecer e 

actualizar os espíritos, mas também para afirmar que existe entre nós uma Arquitectura Moderna, com tal sentido de triunfo 

que coisa alguma poderá destruí-la ou desvirtuá-la. 
À ODAM: nada foi pedido. A ODAM: nada espera em tributo do sacrifício material que experimentou (pois sabe quão 

avaros são os tempos em premiar e aproveitar as tentativas, senão completas, pelo menos honestas). Basta-lhe, todavia, a 

consciência do dever cumprido, a alegria de verificar que alguns profanos compreenderam já o significado da actual 

Arquitectura – como se deduz dos projectos executados que figuram na exposição.  

Quando os olhos do futuro assomarem à janela dos nossos tempos, descobrirão, pelo menos, um ponto de luz no campo 

da Arquitectura Portuguesa. (22) 

 

A Problemática da “tradição e da história”
O segundo texto da exposição de 1951, desenvolve as intencionalidades e ideias do grupo (fig.10). A 
nova arquitectura é entendida sobretudo como capacidade integradora dos progressos científicos e 
técnicos, abordando implicitamente a emergência da problemática da tradição (e da história?). A 
uma nova consciência e modo de actuação corresponde uma necessidade imperiosa de procura de 
abstracção intelectual como expressão do tempo presente (nova era), actualizada paradoxalmente 
pelo papel da história como guardiã da memória. De facto, tendo em conta o espaço temporal em 
que se desenvolve a formação do grupo e, simultaneamente, a sua urgente vontade de actualização, 
de maneira eventualmente contraditória, alarga-se o debate e a actividade do grupo para uma nova e 
iminente discussão também presente na cultura arquitectónica internacional: a revisão dos dogmas 
arquitectónicos modernos. Questiona-se a aplicabilidade universal da arquitectura da “máquina” 
indiferente à diversidade local, produtiva e cultural, que esquece o valor da experiência – a tradição 
da construção – e confia só no progresso cientifico-técnico na resolução de todos os problemas 
incluindo os sociais, entrando-se numa discussão que conduziria posteriormente à dissolução dos 
CIAM. Os anos de 1945 a 1955 são, de facto, no contexto internacional, a altura em que se começa 
a pôr em causa a ideologia expressa pela “normativa” do “Estilo Internacional”. No entanto, a 
aproximação nesta data, a estes parâmetros (valores) estéticos generalizadamente “fora de época”, 
por parte deste grupo de arquitectos permite-lhes o conhecimento, a priori, dos seus dogmas, numa 
reinterpretação crítica assente não num processo de ruptura mas num processo sereno de revisão e  
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10- Definição de intenções do Odam.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

119 



 

120 

11- Objectivos do ODAM (Organização dos Arquitectos Modernos).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
correcção interna.  
Deste modo, a vontade de adesão à estética de uma corrente internacional moderna, era sentida no 
grupo como um programa completo de viver, uma ideia desejada universal, traduzida num 
humanismo em termos conceptuais e poéticos que, paradoxalmente, no entendimento europeu deste 
período, ao mesmo tempo que exige uma renovação icónica que apela à organização funcional da 
cidade e à renovação técnica dos modelos transferíveis da Carta de Atenas, aceita no grupo o estudo, 
por parte de alguns elementos, das arquitecturas tradicionais portuguesas. Este estudo, feito 
inicialmente com o intuito de desmascarar a arquitectura pseudo – tradicionalista do regime, será 
apontado por alguns como o caminho para a reinterpretação de novos conceitos. O País tem algo mais a 

esperar de nós: não desiludamos os que acreditam no nosso papel e nas nossas capacidade. Adoptemos soluções simples, 

práticas e económicas no sentido são do termo simples mas belas, práticas mas perfeitas, económicas e não baratas. Por isso 

teremos de ter a coragem de recomeçar, despidos de preconceitos. Nos fins do século passado, já Ruskin fala na necessidade 

de abandono por parte da Arquitectura dos faustos pueris, caríssimos e desmoralizantes das arquitecturas académicas e 

oficiais e da necessidade de um exame revendo a habitação do homem moderno – rico e pobre – o que representa um novo 

estado de consciência. (23) 
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II.2.1 A dicotomia específica da arquitectura moderna do Odam 
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1 – Texto de Mendelsohn alusivo à juventude da nova era das vanguardas 
modernas na revista Arquitectura de Agosto/Setembro de 1948.  
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A juventude de uma nova era 
O texto de Mendelson “A arquitectura num mundo em transformação” reflecte a importância do 
potencial criativo inerente à juventude seja de qual for o “ideal” ou “escola” e serve como explicação 
introdutória à compreensão das questões, por vezes confusas, em debate no início da formação do 
ODAM. Nesta época transitória, este texto permite compreender a preocupação essencial existente no 
grupo, centrado na dicotomia entre a afirmação estética “da nova era” e os valores de permanência 
da época anterior. (fig. 1). 

Perante um “mundo em transformação”, o grupo entende que a sua arquitectura terá de 
corresponder às novas formas de vida, a novos tempos revelados, justificados pelo progresso científico 
e tecnológico, identificados deste modo no texto “A Arquitectura de hoje e as suas relações com o 
urbanismo” de Oliveira Martins: (…) Assim nós constatamos um estado actual de coisas, uma solidariedade cada vez 

mais estreita entre a ciência e a técnica, entre estas e as outras actividades, entre as formas modernas, o pensamento e a 

acção. O facto é que surgem os maquinismos em massa, impondo transformações em todos os aspectos da sociedade. Há 

cem anos que as cidades foram ligadas pelo caminho-de-ferro, trazendo uma profunda alteração dos transportes, que tem 

estendido os seus efeitos ao conjunto das actividades humanas. Novo ritmo nas trocas, invasão da produção industrial em 

todos os mercados do mundo. Os 4 km da velocidade do homem que durante milénios condicionam as suas relações, são 

abruptamente alterados para os 100 ou 500 km dos automóveis e aviões. As comunicações, originalmente limitadas aos 

instrumentos de percussão, mais tarde às estafetas a pé ou a cavalo, são, do mesmo modo, substituídas pelas velocidades 

incomensuráveis do telégrafo, do telefone e da rádio. Constroem-se, cada vez em maior número, pontes, barragens, túneis, 

automóveis, aviões, transatlânticos. Este intenso ritmo, acarreta inevitavelmente a alteração de hábitos seculares, criando 

novos hábitos, modificando os costumes familiares e as relações sociais. (1) Simultaneamente, este novo ritmo de 
vida leva a um novo entendimento do indivíduo, o homem moderno em perfeita correspondência com 
as necessidades do seu tempo e que o Grupo caracteriza, à semelhança da terminologia corbusiana, 
da seguinte forma: Estamos, indubitavelmente, em presença não da primeira grande mudança da história, mas 

certamente da maior e mais profunda e no limiar da era atómica. Daí, a confusão presente. No entanto, a sociedade hoje – 

como em todos os tempos – viverá no seu meio e o equilíbrio terá de ser procurado entre ele e o homem. Será oportuno 

esclarecer a que homem e a que meio queremos referir-nos, pois não entendemos o homem exausto e enervado pelo ritmo 

desordenado da vida moderna, nem de um meio tumultuoso e artificial. (1) A definição deste homem moderno é 
tomada pelo grupo como unidade biológica de valor psico-fisiológico, à semelhança da explicitada 
por Le Corbusier: O homem considerado como unidade biológica valor psico-fisiológico; o meio explorado de novo na 

sua essência permanente; e esta será a natureza… Reencontrar a lei da natureza e considerar o homem e o seu meio – o 

homem fundamental e a natureza profunda. (2) 
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O espírito da civilização “maquinista” no novo homem moderno  
A relação de equilíbrio entre o homem moderno e o seu meio, de acordo com o pensamento do 
grupo ODAM, opera uma mudança substancial na necessária actualização de formas da habitação. 
Muito dependente das novas técnicas traduz-se, como expresso por Viana de Lima, na habitação nova 
do espírito da civilização “maquinista” (3): É pela criação de uma nova habitação, habitação que represente o 

espírito da segunda era da Civilização Maquinista, (…), onde haja intimidade, simplicidade e beleza, que nós, Arquitectos, 

utilizando todos estes elementos fornecidos pela adaptação das formas e dos espaços devemos pugnar (…). A casa dos 

homens, em todas as idades e em todos os climas, foi sempre uma organização pura e representativa de um tipo baseado 

nas profundas correntes sentimentais e possibilidades materiais de uma época. As novas casas, filhas da aplicação 

disciplinada do espírito utilitário das técnicas modernas, onde as funções diárias sejam justamente repartidas, serão o maior 

receptáculo da vida familiar. (4) No entanto, apesar do discurso teórico do Grupo defender a actualização 
das formas arquitectónicas dependente das novas técnicas construtivas, enfatiza em todos os seus 
textos a necessária qualificação da componente humana na nova sociedade em gestação. Introduz 
toda uma nova terminologia nos seus manifestos discursivos, reflexo deste novo conteúdo e essencial 
à nova actuação sobre as formas de compor. O homem moderno do ODAM é o homem ideal, cujos 
interesses morais, intelectuais e biológicos se aproveitam das capacidades técnicas e cientificas da 
nova era em proveito do bem comum da colectividade humana. O discurso de apologia à 2ª era da 
civilização “maquinista”, à semelhança de Corbusier, é traduzida no Grupo como uma preocupação 
social de carácter humanista, conforme explicita Lobão Vital no seu texto “A casa, o homem e a 
arquitectura”, de 1948: (...) uma nova civilização começa: a CIVILIZAÇÃO MAQUINISTA. Porém, simultaneamente ao 

progresso industrial, surgem as primeiras consequências nefastas da ciência. A máquina, que torna inúteis numerosos braços, 

pode provocar, tanto uma dolorosa crise de chômage, como a libertação dos trabalhadores (…). Sabe-se que a segunda 

consequência só será susceptível de ser concebida, numa sociedade onde o interesse particular não domine o da 

colectividade; correspondendo assim às aspirações da maioria dos sábios e de todos os homens honestos e justos. (…) A 
actualização social portuense exige, no entender do ODAM, a mentalidade do novo homem moderno 
portuense que entenda a construção da cidade em espaços de habitar, como se depreende da 
restante frase de Lobão Vital, Eis porque as cidades actuais não correspondem já às necessidades e aos interesses 

morais, intelectuais e biológicos do Homem Moderno. Isto é, as cidades actuais estão desactualizadas. Não correspondem, 

nem às funções constantes, nem às funções temporais do Homem. (…). (5) Esta afirmação esclarece toda a 
ambiguidade do discurso teórico comum do Grupo empenhado em defender a actualização das 
formas de compor não apenas dependente do uso de novas técnicas, pois estas por si só podem 
constituir-se como factores negativos, mas, sobretudo apostado no conteúdo humanista implícito à 
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descoberta da civilização social da “ciência” moderna, avalisadora de uma nova arquitectura 
democrática.  
 
O novo espírito portuense e a cultura humanista do grupo 
O homem moderno portuense, o homem democrático ideal procura aproveitar as capacidades 
positivas da ciência e técnica da sua época, não se identificando apenas com a vertente mecanicista 
(6) da nova sociedade. Será através da cultura autóctone do ODAM, da sua formação humanista que 
procurará conhecer as aspirações e necessidades da nova sociedade portuguesa em gestação. 

A cultura humanista do grupo é claramente expressa por Lobão Vital, no seu texto, “A casa, o 
homem e a arquitectura” Como escreveu um escritor da minha geração [Rodrigo Soares], «a origem do humanismo 

anda ligada à história da burguesia. O humanismo clássico é o humanismo burguês. Mas, existe um novo humanismo, 

concreto e integral: é aquele a que Romain Rolland, quase um século depois, chamou HUMANISMO HUMANO.» (…) A um 

NOVO HUMANISMO, corresponde uma NOVA ARQUITECTURA, hoje ao serviço do Homem, do HOMEM TOTAL. Portanto, 

o primeiro objectivo da ARQUITECTURA é o Homem e, na medida que serve os interesses do Homem, serve os interesses da 

Nação (…) E, se o Renascimento foi a exaltação do Homem, «do homem individual, que satisfeito de sua própria natureza, se 

colocou acima de toda a disciplina, como força independente e emancipada», o NOVO HUMANISMO exprime o que o 

Homem Moderno traz em sua consciência. (5) A tradição neoclássica do grupo baseada nos temas da 
verdade, moralidade e da essência, reminiscente da sua formação Beaux-Arts, constitui os valores 
humanistas que permitem acreditar na verdade da ciência e da técnica, como suporte moral de um 
bem comum da civilização presente. É neste ponto que se posicionam os arquitectos do ODAM (…) As 

conquistas da ciência, a par do desenvolvimento das técnicas, constituem as bases do NOVO HUMANISMO. Como 
sinteticamente revela Viana de Lima, que deixa para segundo plano o carácter técnico em prol do 
discurso humanista: É nosso dever, não só como técnicos, mas também como humanistas, dedicar-mo-nos à nobre tarefa 

de construir Casas sem exageradas pretensões folclóricas e sem espírito de imitação dos séculos XVII ou XVIII; construir casas, 

sim, mas cujos planos conduzam os homens para a saúde moral e espiritual, para o amor e para a beleza que nos envolve 

com tão generosa prodigialidade, beleza que não exigirá de nós que a solicitemos, pois, para a atingir, bastará respeitar a 

nossa própria vida, dando-lhe sentido sincero e disciplinado. (7) O conteúdo humanista da verdade, essência e 
moralidade do grupo permitiu-lhe, assim, uma defesa da componente mecanicista do moderno. A 
aproximação ao posicionamento positivista “puro” e socialmente democrático defendido pela 
arquitectura moderna contraria ideologicamente o “portuguesismo” iconográfico de Salazar. O novo 
arquitecto humanista, preocupado com a democratização da cultura e da qualidade de vida das 
massas populacionais, usa a procura da nova estética como baluarte, uma nova forma humana  
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de estar e agir. Reflecte e transmite uma mensagem, que garante as necessárias condições de higiene 
e de saúde em novos modos de habitar, numa terminologia de conteúdos arquitectónicos mais 
abrangente que as convencionais, atribuindo novas categorias aos espaços de vivência, como nos 
explicita Lobão Vital: De uma maneira geral, compreende-se por habitação do Homem, simplesmente o alojamento. Daí 

considerar-se o Problema do Alojamento, como sendo o Problema da Habitação. Porém, a habitação é, por definição, o local 

onde o Homem habita e permanece, isto é, onde o Homem come e dorme (alojamento), onde o Homem trabalha (fábrica, 

oficina, escritório, etc.) e onde o Homem cultiva o espírito ou pratica o desporto. Portanto, há que distinguir o Problema do 

Alojamento do Problema da Habitação, ou melhor, o Problema do Alojamento não é mais do que um dos aspectos do próprio 

Problema da Habitação. (5)  
 
Da cultura humanista às Catedrais dos tempos modernos 
O princípio filosófico da arquitectura do Grupo, o Humanismo Humano (8), potencia as condições 
para um novo entendimento de uma forma de habitar, permitindo deste modo, a caracterização da 
nova arte de construir e criando a necessidade de erguer, segundo os próprios, as catedrais dos 
tempos modernos. É esta definição que floresce no Grupo para uma nova arte de construir, 
esclarecedora do significado de excelência, de que se revestem os edifícios representativos da vida 
normal (de uso diário) da nova sociedade. Estes, constituem-se agora como os “objectos 
arquitectónicos” comuns pois, são os que reflectem os (novos) modos de vida moderna da sociedade 
emergente, os seus espaços de habitar: de dormir, de trabalho e de cultura, conforme explicita Lobão 
Vital: Encontramo-nos em presença de um NOVO HUMANISMO, que condensa e exprime a ansiedade do Homem em 

resolver os problemas do seu tempo, em criar condições para que sejam erguidas as CATEDRAIS DOS TEMPOS 

MODERNOS. Este NOVO HUMANISMO, abrindo mais largas perspectivas e rasgando horizontes ignorados, opõe-se ao 

Passado, àquilo que no Passado significa rotina, privilégio de casta ou preconceito de classe. (9) Uma solução concreta, 
proposta pelo ODAM, apostada na qualidade intrínseca de todo o “objecto” que traduzida em 
proposta urbana ou arquitectónica pressupõe uma nova qualidade de vida para todos os estratos 
sociais, alojamentos sãos para todos, fábricas verdes, locais de desporto, creches, centro de cultura, equipamentos de 

saúde, institutos para a prática de eugenia e puericultura – enfim as catedrais dos tempos modernos. (9) Deste modo, o 
discurso teórico do Grupo genericamente mais pedagógico do que a ditar formas de fazer e muito 
reivindicativo do ponto de vista ideológico (político, social, humano), centra a sua doutrina nos 
conteúdos “filosóficos” da nova arquitectura, mas aponta desde logo a necessidade da identificação 
da qualidade estética de todo o objecto construído para a consciencialização de uma construção de 
forma moderna. O entendimento do universo tecnológico, contaminado pela cultura humanista do 
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grupo de formação escolar Beaux-Arts que delega no artista/autor a procura da verdade, sem 
artifícios, aproxima-se mais do entendimento conciliador de Le Corbusier, sujeito à sensibilidade 
plástica do sujeito – artista, que da abordagem mais radical da norma construtivista, como se 
compreende da citação copiada de Le Corbusier e transcrita por lobão Vital «Um mundo novo começou 

Branco, límpido, alegre e sem artifícios, - o mundo novo abre-se como uma flor sobre as ruínas.» [Le Corbusier] Novas 

Catedrais principiaram a construir-se: as CATEDRAIS DOS TEMPOS MODERNOS. (10) 

O novo significado desta arquitectura é compreendido como resolução dos problemas prementes 
do Homem (moderno), com a denominação de um “Novo Humanismo”, visível através do texto de 
Lobão Vital, por corresponder à expressão integrada (fenomenológica) da sua época e responder aos 
interesses morais, intelectuais e biológicos do homem (total) moderno, num slogan que Lobão Vital conclui 
do seguinte modo: queremos, como português e arquitecto, que a nossa arquitectura corresponda ao novo humanismo; 

que exprima o que o homem moderno traz em sua consciência. Queremos que no nosso país sejam erguidas as catedrais dos 

tempos modernos. (11) As catedrais dos tempos modernos, terminologia utilizada pelo Grupo, 
testemunham a procura da universalidade contemporânea nas subtis referências ao discurso de Le 
Corbusier de “Quand les cathédrales étaient blanches”, de 1937. O seu ajuste às preocupações, 
conteúdos e objectivos humanos, sociais e ideológicos específicos do Grupo torna-a suficientemente 
diferenciada na sua formalização expositiva.  

 
A vertente mecanicista versus a cultura humanista do Grupo 
A vontade de pertença por um lado, a novas necessidades universais dependentes do uso de novas 
técnicas e materiais da civilização maquinista contemporânea (numa visão aparentemente utilitária) e, 
por outro, a compreensão da especificidade cultural e produtiva diferenciada do meio em que se 
insere, filiada nos princípios humanista do ODAM (numa visão mais filosófica) introduz em uma 
dialéctica, no discurso do grupo, a conciliação aparente destes opostos como se confirma da leitura 
do texto de Oliveira Martins, que cruza constantemente as duas vertentes aparentemente opostas, a 
utilitária/técnica e a filosófica/humanista. Sabendo que há milhares de famílias que aguardam alojamento e que 

dispõem de pequenas disponibilidades financeiras, sabendo da inexistência de equipamento social e urbano, sabendo que 

com os processos e meios adoptados aqui não resolveram estes problemas, como se admite que desprezemos as técnicas e a 

facilidade dos meios actuais? Que propomos de construtivo, de eficiente? Adoptemos soluções simples, práticas e 

económicas no sentido são do termo, simples mas belas, práticas mas perfeitas, económicas e não baratas. Por isso teremos 

de ter a coragem de recomeçar, despidos de preconceito. (12) 

A visão filosófica humanista do ODAM (como explicitado no subtítulo anterior) assente na  
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procura da verdade, essência e moralidade que radica no ideal neoclássico proveniente da formação 
escolar do grupo mas encarada numa visão moderna despida de preconceitos estilísticos, coloca ao 
grupo uma dicotomia (estética) entre o controle da expressão das formas, de actualização necessária 
à verdade inerente à universalidade da época, de carácter utilitário, e o entendimento humanizado 
das aspirações de um contexto cultural, singular de carácter filosófico.  

Estabelece-se uma dialéctica linguística no grupo (como se verá no trabalho de CODA 
apresentado neste subcapítulo) de procura da linguagem ideal para a nova estética (formalização) 
que responda a esta dupla aspiração universal e individual.  

As novas condições técnicas, utilitárias e económicas da civilização “maquinista” não constituem 
para o grupo, resposta absoluta, sobrepondo-se-lhes razões filosóficas que, segundo os autores, 
resultam esteticamente na análise das necessidades de cada época universal e, simultaneamente, no 
entendimento do universo humano em que se move o artista/autor. Esta vertente humanista do ODAM 
revela sobretudo um novo conteúdo estético de procura doutrinária, que encara a arquitectura como 
precedente de um fenómeno plástico, num apelo ao conhecimento das vanguardas artísticas como 
nos relata Oliveira Martins: (…) Resta acrescentarmos que toda a Arquitectura é tributária de um fenómeno estético: a 

plástica (…) só depois da Primeira Guerra Mundial a Arquitectura tomou nova expressão plástica, integrando as novas 

técnicas, tomando projecção universal, o que mereceu censura crítica. (12) 

A arquitectura é, assim, tomada no Grupo não como mera disciplina técnica ao serviço das novas 
necessidades, mas como arte de construir que entende e procura a verdade das razões filosóficas e 
espirituais de uma época e simultaneamente de um contexto cultural específico. Por um lado as 
preocupações universais introduzidas pela ruptura mecanicista e por outro os desejos espirituais do 
universo humano em que se move o artista instruído, como nos esclarece Lobão Vital, de todas as formas 

de Arte, aquela que com maior latitude exprime todo o progresso científico de uma idade histórica determinada, que melhor 

traduz a ideologia ou as condições de vida de uma geração, e a que com maior verdade reflecte as condições económicas de 

cada época é, sem dúvida, a ARQUITECTURA. Todas as fases de crescimento ou de decadência estão bem vincadas na 

ARQUITECTURA; – não é por acaso que a AROUITECTURA é considerada o «reflexo das sociedades» (13).  
A conciliação da vertente mecanicista da época actual, objectiva, artificial, lógica, rápida e 

precisa e a cultura humanista do Grupo, que por definição lhe é antagónica torna-se como um 
paradoxo a resolver e coloca em debate a questão mais pertinente para o grupo. Como actualizar as 
novas formas de compor na era (universal) da máquina mas assente num meio cultural e produtivo 
humanizado dependente do trabalho manual.  
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ODAM – a doutrina necessária, a dialéctica entre o velho e o novo  
(…) Por outras palavras: as novas fases da evolução das Sociedades, correspondem novas fases de evolução artística. Assim, 

a Arquitectura contemporânea, corresponde a novas condições naturais, históricas e sociais. E, uma doutrina de Arquitectura 

só «será eficaz e activa, quando penetra no Homem. Só penetra no Homem, em função do seu conteúdo humano.» [Pierre 

Gonod et Jean Eyzat]. (10) 
Esta afirmação revela finalmente o objectivo dos textos manifesto do Grupo, o meio para procurar 

adaptar-se aos novos tempos (científicos e técnicos) da era da máquina depende da necessidade de 
criar, para além de uma prática instruída, um conhecimento teórico. Uma doutrina de arquitectura 
que compreenda a nova ordem, as novas ciências exactas e as possibilidades da técnica e as insira 
numa nova cultura estética universal com capacitada de entendimento, da pureza e abstracção 
essencial à construção da forma arquitectónica moderna. Esta doutrina propõe elaborar, de maneira 
rigorosa e apoiada nas razões racionais e intelectuais, modos de actuação significantes na resolução 
das questões e problemas arquitectónicos actuais do País evitando as leituras superficiais e 
interrelacionando-se com outros campos disciplinares como o exige a nova era e explica Oliveira 
Martins: Procura-se resolver os efeitos sem averiguar das causas, nem considerar as relações de interdependência 

existentes. Isto, devido à falta de disciplina intelectual, – cuja condição é o progresso – das últimas gerações de arquitectos 

que supuseram nada ter esta com o acto criador. Para progredir em Arquitectura e Urbanismo – como em todas as ciências e 

artes – é necessária disciplina intelectual, isto é, são necessários teóricos e teorias, escolas, doutrinas, correntes. Deste 
modo Oliveira Martins confirma, à data, a falta de conhecimento fundamentado em teorias ou 
escolas em Portugal, propondo-se colmatar esta falha. A situação que hoje se nos oferece em Portugal, é esta: a 

Arquitectura, assim como o Urbanismo, enfermam sobretudo da falta de uma base sólida, isto é, de princípios doutrinários 

actuais. Não há dúvida de que não nos temos interessado, quanto era para desejar, pelo progresso que, nesta matéria, se 

tem verificado no estrangeiro. A condenação das novas doutrinas as mais das vezes por desconhecimento da sua essência e 

finalidade, impossibilita-nos de progredir nestes campos de actividade profissional. No entanto, nada seria mais natural que, 

assumindo a Arquitectura e o Urbanismo aspectos inteiramente novos, viessem a informar de conceitos novos. (14) 
Na procura de uma doutrina que reflectisse propostas inovadoras e simultaneamente colmatasse o 

nível de carências existentes no País de modo a formular uma teoria do possível para o território, o 
discurso do Grupo deambula por um lado, em prol da estética da nova era da máquina, a vertente 
mecanicista da nova civilização, e por outro, na indispensabilidade das permanências positivas 
culturais inerentes à sua cultura humanista.  
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Por este motivo, por vezes, a apologia da “nova era da máquina” recai numa exacerbada da 
promoção da indústria da construção em série, como se confirma por Arménio Losa, no seu texto 
“Indústria e Construção”: A máquina, que multiplica a capacidade do homem de centenas, milhares de vezes, poderá 

fornecer, com rapidez e em quantidades inimagináveis, muito maior número dos elementos essenciais da construção e assim 

tornar possível reduzir – senão eliminar – o actual deficit da habitação (…). A máquina – a racionalização da construção civil, 

a fabricação em série, a industrialização – poderá fornecer-lha com o dispêndio de uma fracção daquela energia e em 

melhores condições de eficiência. As experiências estão feitas: normalização, fabricação em série, montagem. À fabricação 

simples dos materiais seguir-se-á a fabricação cada vez mais intensa e aperfeiçoada dos vários elementos de um edifício: a 

divisória, a parede, a cobertura, o pavimento, a porta, a janela, o quarto de banho completo, a cozinha, o «bloco-de-água», 

o escritório, o quarto de cama (experiência: o wagon-lit), o móvel eficiente (exemplo: o ficheiro metálico). (15) 
Por outro lado, a verdade é que simultaneamente à apologia ao uso das capacidades da nova 

era e aos seus recursos técnicos constata-se numa grande parte dos textos dos arquitectos, mais que 
um discurso apontado para acontecimentos futuros, o permanente recuo a factos históricos 
significativos passados, muito bem documentados, a justificar grandes acontecimentos ou correntes, 
como se verifica pelo texto de Oliveira Martins, na defesa do chamado “Estilo Internacional”: 
Esqueciam-se, porém, esses críticos que todos os estilos foram universais ou continentais, conforme a época e os centros de 

irradiação cultural. Na Europa não conhecemos o estilo francês ou italiano, inglês ou alemão, mas o românico, o gótico, a 

Renascença. Embora com cunho local, cada estilo foi-o sobretudo no tempo e no espaço, isto é, segundo a época e o tipo de 

sociedade e na medida de expansão das mesmas tendências civilizadoras. Ora, após o Barroco, não houve mais nenhum 

estilo em Arquitectura. (…). (16). O discurso do grupo repetidamente apoiado no passado sugere a não 
rejeição liminar do mesmo e testemunha simultaneamente uma aceitação do “velho” (material, 
técnica, doutrina, etc.) o que curiosamente se configura como a especificidade do contributo 
humanista do Grupo, como seguidamente melhor nos explica Oliveira Martins: De qualquer modo, não 

pomos em questão o novo ou velho, mas simplesmente a necessidade de uma doutrina reflectida e amadurecida, alicerçada 

em sérios elementos de estudo e de investigação. (17), ou, como descrito por outras palavras, de Lobão Vital: 
Expressões resultantes da síntese das novas técnicas e dos novos processos construtivos com um ideal de beleza e de 

satisfação das novas necessidades. E, contra o receio de muitos, pode-se afirmar que os materiais chamados regionais não 

serão postos de parte nem com eles o trabalho dos artistas da região (…). (9).  
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Entre a estética da nova era e os valores de permanência 
Em síntese Lobão Vital resume o objectivo do grupo na integração dialéctica entre o “novo” enquanto 
novas necessidades e metodologia projectual e o “velho” na manutenção de princípios imutáveis e 
intemporais das verdades essenciais do desenho arquitectónico; Tão-pouco receemos a moda ou o arbitrário, 

objecções que se repudiam facilmente. «Nós não nos propusemos criar algo de novo, senão algo conveniente, 

intrinsecamente correcto e tão relativamente perfeito quanto possa sê-lo. «O novo no Movimento Moderno, deve ser 

considerado como um meio para atingir um fim em si mesmo, não como ocorre com as modas femininas. (…) Apesar de toda 

a mudança existem leis fixas, princípios imutáveis. As proporções dos edifícios são regidas por um vago sentimento de 

harmonia que se chama gosto, ou resultam de processos, de traçados definidos e metódicos? (5) 

Estas últimas duas citações que deambulam entre o entendimento do universo cultural e escolar 
em que se movem os arquitectos do ODAM e a nova emergência da era maquinista indissociável do 
confronto entre a revindicação por uma cultura urbana de metrópole e a realidade vernácula e rural 
do País reforçam a dicotomia discursiva no Grupo, existente entre os conceitos da apologia do “novo” 
e/ou a conciliação com o “velho”. Opostos que se reflectem, por um lado, nas necessidades comuns 
a todo o homem de uma época reflectida nas relações estéticas universais contemporâneas, por 
outro, exponenciada pela vertente humanista do Grupo no reconhecimento do valor dos conteúdos 
(humanista) comuns à sua (velha) identidade cultural. 

As aprendizagens escolares permitem-lhes recorrer à história, como se reconhece no discurso de 
Mário Bonito, LIÇÕES DA HISTÓRIA: o Dólmen, o Templo de Lucsor, o Palácio de Ciro, as Catedrais, as Barragens. 

Comuns a todos os estados arquitectónicos: A plástica – proporção, cadência, harmonia, ritmo. Os princípios - condições 

permanentes e temporárias. A filosofia - conceito do BELO, do BOM e do VERDADEIRO. A diversidade de ESTILOS ressalta da 

lição da História. Representam os ideais de uma época e a sua força criadora: - MAS NENHUM SOBREVIVENTE. São 

admiráveis exemplos de criação e realização. Abstraíram na sua época das fronteiras políticas. Tornaram-se recordações 

eternas. (18). 
As respostas às questões em debate, lidas através dos testemunhos escritos do Grupo, 

correspondem assim a um entendimento das formas de compor dependentes sobretudo de uma 
dialéctica reflectida no uso de novas possibilidades técnicas e construtivas dos tempos modernos, em 
simultâneo com a percepção de um princípio filosófico de carácter humanista do Grupo. A resposta 
procura retomar os conhecimentos reminiscentes da formação académica de unidade, função, 
estrutura e forma, como valores de verdade, essência e moralidade do artista, legado intemporal (do 
grupo) teorizada nos princípios universais em que deve assentar a arquitectura moderna, como 
descrito pelos próprios. Estamos certos que hoje, a Arquitectura, já encontrou de novo expressões formais de beleza  
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inequívoca, alicerçadas na Unidade, Função, Estrutura e Forma, qualidade intrínseca de toda a obra de arte. (…) (9) 
Reconhece nesta abordagem simultaneamente a necessidade dos usos e modos de ver universais 
modernos e a compreensão das premissas de identidade cultural e escolar.  

A identificação das necessidades do homem moderno na realização da habitação nova do 
espírito da civilização “maquinista” e na construção das catedrais dos tempos modernos, como 
estética teórica do grupo ODAM, reside numa dificuldade real quando transferida para a prática 
arquitectónica. Dificuldade que se torna a questão mais pertinente a resolver pelo Grupo e a ser 
formulada do seguinte modo: que vocabulário comum plástico deveria o grupo adoptar? 
Efectivamente constata-se que não é consentido por parte do Grupo concluir com soluções absolutas. 
Como se verificará adiante, as respostas projectuais relativamente aos discursos escritos assentam 
também no reconhecimento da dicotomia intrínseca à arquitectura do Grupo (entre o novo/moderno 
e o velho/tradição). Conforme se atesta no projecto paradigmático de Delfim Amorim, as respostas 
projectuais constituem-se de modo mais experimental e ambivalente do que o discurso teórico, numa 
procura dialéctica entre o conhecimento das relações estéticas universais (novas) e os processos de 
identidade cultural singular (velho), para a clarificação do caminho a seguir. 
 
A RESPOSTA DESENHADA – As duas tipologias rivais, a tradição Arts and Crafts e o 

prisma puro moderno 
Nesta primeira abordagem aos trabalhos realizados pelos elementos do Grupo no decorrer da sua 
formação inicial reconhece-se, em simultâneo, a procura das relações universais técnicas e estéticas 
modernas e a adaptação a processos produtivos de identidade cultural “regional”, como dois 
parâmetros fundamentais no processo de intervenção e clarificação disciplinar do projecto. Esta 
“dualidade” torna-se notória na formalização dos projectos apresentados, entre a que pretende 
expressar a conquista (no domínio) dos novos materiais e a que, procurando novos conteúdos e 
expressões, utiliza os processos e materiais tradicionais. Esta “indecisão” na formalização a adoptar é 
paradigmaticamente explícita no trabalho de CODA, de Delfim Amorim, de 1948. (fig. 3.1 a 3.3) Para 
esta prova, o arquitecto curiosamente elabora para o programa de uma habitação duas soluções 
arquitectónicas com diferentes materiais e respectivas linguagens, considerando ambas modernas, 
numa demonstração do carácter de elemento tipificante que os materiais, por si só, são capazes de 
constituir. 

No placard do CODA, é exemplarmente explícita a ambiguidade latente na escolha da construção 
da forma, entre o moderno mais radical e o topograficamente circunstanciado às condições de  
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Casa de verão em Les Mathes, do Arquitecto Le Corbusier, de 1935 
2.1 – Perspectiva (fachada norte) 
2.2 – Alçado sul 
2.3 – Planta térrea 

construção local. De facto, o autor, ao elaborar dois exercícios formais para um mesmo programa, 
auto-condicionando-se à utilização de materiais locais num projecto e à utilização de novos elementos 
de construção estandartizados no outro, reafirma a leitura existente no Grupo, de que a arquitectura 
moderna pode ser construída também com materiais e técnicas de construção tradicionais. Deste 
modo, nesta exposição projectual, o arquitecto pretende demonstrar que a actualização das formas 
de compor depende não só do uso de novas técnicas e materiais, mas que esta se revela sobretudo 
pelo seu conteúdo estético implícito a uma filosofia (doutrina) contemporânea entendida na 
perspectiva em que se analisam os problemas que permitem uma construção formal moderna, como 
enfatizado no seu texto explicativo, (...) No trabalho que submeto à apreciação do Exm.º Júri, pretendo apenas num 

sentido menos lato, insistir na posição do Arquitecto perante os materiais de construção e a sua bagagem técnica, na 

realização dum problema quotidiano – a casa de habitação. Limitando-me apenas a essa posição, me propus apresentar, 

duas interpretações do mesmo problema, visando o objectivo de colher dos dois trabalhos, duas obras de arquitectura 

moderna. Ao contrário do que é posição corrente, qualquer que seja o material à disposição do Arquitecto, ele pode realizar 

uma obra de arquitectura de hoje. (...) (19) 

As duas composições cirurgicamente propostas pelo autor representam duas tipologias rivais: a da 
tradição Arts and crafts de casa de campo irregular e assimétrica, de planta em L ou U representativa 
da solução “tradicional” (velho), e a representativa do “novo”, o prisma único urbano (herdado de 
Palladio) em forma regular e simétrica e adoptada também por Le Corbusier. 
 
A tipologia irregular das artesanias de reminiscência rural representativa do velho – 
O CODA de Delfim Amorim, solução A 
A solução A, de uma casa de construção com materiais tradicionais mais próxima da construção, vulgarizada entre nós, foi 

contudo estudada de forma a tirar partido estético dos seus elementos componentes, por um critério sensato e não por mera 

especulação romântica ou tradicional dos materiais empregues. (19). 

A solução A, alusiva ao protótipo de (tipologia) rural, concerta a espacialidade de vivência moderna 
(em planta) com a procura de articulação volumétrica (dos vários volumes) em planos abstractos 
ajustadas ao uso de técnicas e materiais tradicionais, condicionando-se aos constrangimentos e 
potencialidades dos valores locais: topografia, acidentes naturais (rochas), espaços de usos e 
costumes (pátio exterior), clima, etc. A procura de um carácter inovador, no entanto, lê-se em toda a 
expressão da casa: nas aberturas que, apesar de por vezes se conformarem como frestas, dispõem-se 
numa linha de procura de continuidade horizontal, na arquitectura que, sendo estereotómica, com  
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o uso de materiais tradicionais (telhas, granito, etc.), tenta constituir-se com grandes transparências 
entre “planos” de texturas tradicionais, etc. Busca, deste modo, soluções que se aproximam da 
construção formal moderna, visível quer na abertura espacial interna, trabalhada com elementos 
estruturais tradicionais (as alvenarias de granito) quer na racionalização programática da planta quer 
ainda na abstratização dos elementos arquitectónicos que se distanciam por este método da 
tipificação dos elementos arquitectónicos convencionais (janelas verticais, telhados com beirais, etc.). 
No entanto, todo o projecto é efectivamente desenhado como caso singular, mais do que na procura 
de desenvolvimento de regras universais uniformes conjugando-se com as limitações e valores da 
produção e cultura local, à semelhança de algumas experiências projectuais de Le Corbusier no 
Mediterrâneo nos anos 30 (fig. 2.1 a 2.3). Embora comparativamente a estas obras referenciadas do 
mestre Corbusier, a expressão final desta casa reflecte, no entanto, uma aposta/compromisso numa 
maior densidade matérica e num distanciamento da pureza e da abstracção da forma de prisma 
único, em prol da expressão dos materiais, métodos e modos tipológico-construtivos locais do Norte 
do País. A procura é intelectualmente empírica combinada com racionalidade no entendimento dos 
usos modernos. Esta metodologia de abordagem será exemplificada com mais detalhe nas obras 
analisadas no capítulo III.2. 
 
A tipologia “pura “ do prisma clássico urbano representativo do novo –  
O CODA de Delfim Amorim, solução B 
(...) A solução B que, creio, nunca no nosso país foi edificado, corresponde já ao domínio do cimento armado, francamente 

capaz de satisfazer melhor as necessidades e anseios do homem de hoje. (...) Aqui, foram tomados em consideração os 

princípios correctos duma construção dessa natureza, tais como estandartização de elementos construtivos, estruturas 

independentes, plantas livres, construção a seco, etc. (19)  
A solução B, no quadrante oposto, pretende demonstrar a aplicabilidade de regras universais de 

repetição uniforme e abstracta e as amplas possibilidades da sua utilização, associada às novas 
técnicas e materiais, tais como princípios celulares da estandartização dos elementos construtivos, 
estruturas independentes, planta livre e construção em massa. Está expressamente presente a ideia da 
casa “máquina de habitar”, saída directamente da fábrica numa carrinha e pronta a ser montada em 
poucos dias, revelando todos os cinco princípios compositivos propostos em “Vers une architecture”, 
bem como em particular, o conhecimento dos estudos da casa Loucheur de Le Corbusier (fig. 4.1 e 4.2). 

Identificam-se facilmente os valores plásticos do purismo, expressos quer no volume de geometria 
regular única e de figura virtual dada pela cobertura em terraço com solário e jardim, quer na  
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PROJECTO CODA DE DELFIM AMORIM – A minha casa – 1947 
3.1 – Solução A – planta do rés – de – chão e alçados 
3.2 – Solução B – axonometria e plantas 
3.3 – Texto da memória descritiva 
 
A aplicação de conhecimentos técnicos adquiridos por uma constante 
contribuição do espírito científico, no domínio da construção, conduz-nos a 
resultados novos, que podem constituir para o Arquitecto, verdadeira 
matéria plástica. A expressão de arte não surgirá todavia sem uma 
interpretação e satisfação concreta do problema social do seu tempo, o 
que equivale a dizer, das necessidades intelectuais, espirituais e físicas do 
homem presente. (…) 
No trabalho que submeto à apreciação do Exmo. Júri, pretendo apenas, 
num sentido menos lato, insistir na posição do Arquitecto perante os 
materiais de construção e sua bagagem técnica, na realização dum 
problema quotidiano – a casa de habitação. Limitando-me apenas a essa 
posição, me propus apresentar, duas interpretações do mesmo problema, 
visando o objectivo de colher dos dois trabalhos duas obras de 
arquitectura moderna.  
Ao contrário do que é opinião corrente, qualquer que seja o material à 
disposição do Arquitecto, ele pode realizar uma obra de arquitectura de 
hoje, o que para tanto bastará ter presente os princípios atrás esboçados.  
Os dois projectos em questão são nascidos do mesmo espírito de vontade, 
muito embora se vislumbre que o aparecimento dum material como o 
cimento armado, venha abrir imensas possibilidades no campo da 
construção.  
A solução "A" mais próxima da construção vulgarizada entre nós, foi 
contudo estudada de forma a tirar partido estético dos seus elementos 
componentes, por um critério sensato e não por mera especulação 
romântica ou tradicional dos materiais empregados.  
A solução "B" que, creio, nunca no nosso país foi edificada, corresponde já 
ao domínio do cimento armado, francamente capaz de satisfazer melhor 
as necessidades e anseios do homem de hoje. Aqui, foram tomadas em 
consideração os princípios correctos duma construção dessa natureza tais 
como estandartização de elementos construtivos, estruturas independentes, 
plantas livres, construção a seco, etc.  
Considerando os projectos bastante elucidativos, acho desnecessário 
descrever o meu trabalho, tendo apenas reservado este lugar àquelas 
considerações gerais já enunciadas.  
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Maison Loucheur, do arquitecto Le Corbusier, de 1929  
4.1 – Perspectiva 
4.2 – Planta 

“fenêtre à longeur”, elemento à semelhança da edificação, também de repetição modular em série, 
que resolve de uma forma global a iluminação necessária para os compartimentos funcionais, quer 
ainda na estrutura de betão armado de secção circular acusada no exterior à maneira de pilotis e que 
neste caso (comparativamente ao modelo referido) recria a ideia de piso elevado gerindo o espaço 
exterior de franca ligação do rés-do-chão à casa. No interior a estrutura é sempre aparente, 
desligando-se das paredes que, quando necessário, se encurvam. A existência de um espaço de pé-
direito duplo, que liga a recepção à sala comum, enfatiza a fluidez espacial dos espaços centrais da 
casa e a visibilidade entre os espaços interiores e exteriores compensa, desta forma, a necessária 
compartimentação. A introdução da alvenaria de granito, utilizada como elemento de revestimento no 
embasamento e não como material autoportante estruturante, é uma subversão à universalidade do 
“modelo corbusiano da casa Loucheur“ proposto como referência, bem como à expressividade que se 
pretende imaterial do mesmo. Tópico “subversivo” característico do grupo que se desenvolve 
detalhadamente no subcapítulo seguinte, II.2.2 de título “A morfologia abstracta de expressividade 
matérica”. Delfim Amorim afirma neste discurso de 1947, coincidente com o início de formação do 
Grupo, o moderno como fisionomia (expressão) das necessidades do tempo presente e pretende 
demonstrar que a arquitectura moderna não é dependente do material e técnica, embora os 
considere como matéria essencial da expressão plástica final da obra. A aplicação de conhecimentos técnicos 

adquiridos por uma constante contribuição do espírito científico, no domínio da construção, conduz-nos a resultados novos 

que podem constituir, para o arquitecto, verdadeira matéria plástica. A expressão da arte não surgirá todavia sem uma 

interpretação e satisfação concreta do problema social do seu tempo, o que equivale a dizer, das necessidades intelectuais, 

espirituais e físicas do homem presente. (...). (19)  
O autor finaliza com uma resposta que mais que apontar uma solução dogmática levanta questões 

pertinentes que permitem apenas delimitar a nova perspectiva do ODAM inerente à consciência da 
sua dicotomia projectual entre o uso das soluções e materiais tradicionais e o da nova técnica e 
necessidades do homem moderno, expressas numa nova plasticidade que procura a abstracção. E 

teremos de concordar que só por intermédio do potencial técnico ao nosso dispor, obteremos as formas adequadas às 

necessidades dos tempos presentes que reclamam mais do que nunca soluções racionais e disciplinadas, quer urbanas, quer 

arquitectónicas. Evidentemente que, insistimos, a par das razões de ordem técnica, razões de ordem espiritual – psicológicas e 

ideológicas – influem nesta grande transformação, pois que as bases da Arquitectura, hoje como ontem, não residem, 

exclusivamente, em materiais, técnicas e formas novas, mas na nova mentalidade, quer dizer, no ponto de vista adoptado 

para analisar em síntese necessidades de cada época. O prodigioso desenvolvimento do cálculo da resistência dos materiais, 

o renovamento estético das artes plásticas e uma natural evolução de consciência, são aspectos e factores decisivos (20). 
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A metodologia da razão e a autonomia material no moderno  
Concluindo, o arquitecto Oliveira Martins expõe esta dialéctica em debate introduzindo a aposta na 
arquitectura moderna não dependente do material e técnica empregues, embora considerando-os 
como matéria essencial da expressão plástica final da obra. Resumindo, a arquitectura moderna 
nunca é identificada com uma formalização imagética (estética), a priori, mas é definida antes numa 
metologia da razão, numa premissa que se coloca neste estudo como ideia de base estruturante do 
Grupo (a dar resposta em termos de conclusão), para além das preocupações comuns identificadas 
ao longo desta II PARTE. Esta premissa será enfatizada por outro autor, Matos Veloso, que conclui 
que, mais importante do que a linguagem e os materiais a utilizar, é existir no grupo a consciência de 
uma nova estética tradutora de novos tempos, que se reflecte numa nova atitude projectual, 
imprescindível na produção de uma arquitectura moderna e clarificada num pequeno excerto do seu 
texto “Habitação rural e Urbanismo” onde subtilmente aponta a definição de arquitectura moderna 
para o grupo (…) Por moderno eu quero dizer uma construção em que cada elemento foi criado a partir do ponto de vista 

da sua utilização e não a partir do ponto de vista do seu aspecto visível; uma construção onde a consciência da beleza, que o 

arquitecto tem, foi empregada unicamente como meio para um fim em si própria; onde a compreensão estética do planeador 

foi usada só para revelar e dar realce à eficiência subjacente, e não para sobrepor uma predilecção artística à natureza 

própria do edifício. (21) 
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II.2.2 A morfologia abstracta de expressividade matérica  
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1 – Carta de Le Corbusier dirigida ao grupo de arquitectos modernos de 

Johannesburgo, em 1936, publicada na revista Arquitectura de Abril/Maio 
de 1949. 
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2 – As quatro composições de Corbusier, publicadas em Précisions sur un 

état présent de l’architecture et de l’urbanisme, de 1930 
A estética eleita – o prótotipo “purista” da máquina de habitar  
Este texto de Le Corbusier publicado na revista Arquitectura e coincidente com o período da 
delegação no Porto nos escritórios de Arménio Losa e Cassiano Barbosa, confirma o interesse por 
parte do Grupo relativamente a todas os escritos do Mestre. A análise do conteúdo deste texto ilustra 
a possibilidade de aplicação da arquitectura moderna a lugares “remotos” nos quais os arquitectos do 
Grupo se sentiam incluídos e revela-nos a vontade do Grupo na pretensão a uma “nova civilização”, 
expressão de uma nova consciência arquitectónica que se traduz numa nova forma de habitar. (fig. 1) 

Em resposta à problemática dicotómica levantada no início da formação do Grupo (subcapítulo 
II.2.1), entre a selecção de uma expressão resultante da correcta utilização do sistema construtivo 
convencional ou a aspiração ao uso dos materiais do ideário moderno, paradigmaticamente 
referenciado no trabalho anterior de Delfim Amorim, segue-se uma fase de clarificação das ideias 
arquitectónicas também através da actuação projectual do Grupo. Curiosamente, nesta fase, a 
escolha por parte de uma maioria dos arquitectos do Grupo tende claramente para a selecção da 
estética da materialidade da técnica do betão armado como expressão do tempo presente (fig. 3.2 do 

subcapítulo II.2.1 – CODA Delfim Amorim, solução B), como justifica pertinentemente Oliveira Martins no seu 
texto: Não deveremos esquecer que são as técnicas que nos abrem o caminho do maravilhoso. Não teremos obrigação de 

introduzi-Ias, impulsionando a nossa indústria de construção, arrancando-a aos processos primitivos em que permanece? 

Porque ou por quem esperamos? (1) ou como reafirma também Mário Bonito: Hoje, em plena actividade de uma 

civilização jamais sonhada e sem precedentes na História dos Povos, o Arquitecto tem, como artista, uma missão de criador 

perfeitamente nítida na sua finalidade e nos seus métodos de materialização. Ele é o homem pronto a compreender e a 

colaborar com a máquina (agente propulsor da sua era maquinista) o homem capaz de pôr a sua linguagem de artista ao 

serviço dos complexos gerados pela revolução industrial. (2). 
Efectivamente se recorrermos às recomendações de Corbusier acerca das suas 4 composições 

publicadas em “Précisions sur un état présent de l’architecture et urbanisme de 1929” que, na 
realidade, se resumem a duas (antagónicas) (fig. 2), a tipologia irregular de Delfim Amorim 
corresponderia segundo palavras de Corbusier ao seu 1.º tipo: O primeiro tipo mostra cada organismo 

surgindo um após o outro, segundo uma razão orgânica. Princípio que conduz a uma composição “piramidal” que pode 

atormentar-nos se não a vigiarmos. Contrariamente, o prisma puro urbano de Delfim Amorim corresponderia 
ao 2.º tipo: O segundo tipo revela a compressão dos organismos no interior de um envelope rígido, absolutamente puro. 

Problema difícil, provalvelmente aliciante ao espírito, liberta a energia espiritual pela quantidade de entraves que nos coloca. 
(Corbusier). Estas fases do mestre justificam a selecção preferencial pela estética tipolológica do 
prisma único de geometria pura, por parte dos elementos do ODAM nesta etapa, dado que o próprio 
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Corbusier considerava o “prisma” puro como ideal de perfeição, “deleite do espírito”.  

A reivindicação pelo uso de novos materiais e técnicas construtivas não tem, no entanto, uma 
intenção meramente estética para o grupo pois, com o constatamos, assenta também numa visão 
eminentemente social e humanista, conforme enfatizado por Oliveira Martins: A Arquitectura e o Urbanismo 

velarão por que este apelo às técnicas não degenere em abuso pela organização unilateral da colectividade; opor-se-ão ao 

anarquismo sem previsão, nem plano, tendo presente tudo que se relaciona com os desejos humanos essenciais. (1) De 
facto, o carácter social que o Grupo imprimiu à sua missão formativa, à semelhança dos intentos 
iniciais de Le Corbusier, subentende uma arquitectura ao serviço de toda a população de forma 
simples, bela, económica e eficaz, utilizando para este fim a multiplicidade dos recursos da 
“civilização da idade da máquina”.  

Mas será esta estética apenas uma intenção de raiz económica, política e social? Ou justificar-se-á 
por algo mais? A eleição da estética plástica das honestas qualidades puristas atribuídas ao betão 
armado pelo ODAM encarado como material de eleição da época “maquinista” e reivindicada à 
semelhança de Corbusier, será que não se fundamenta igualmente pelo seu correcto ajuste aos 
processos produtivos portuenses, ajustando-se, por esta via, às preocupações humanistas do grupo no 
seu entendimento da importância das valências e permanências culturais especificamente 
portuguesas? Lançamos esta última hipótese abdutiva que pretendemos comprovar neste capítulo e 
posteriormente reafirmar em nota conclusiva. 

 
O diagnóstico (do ODAM) do estado do habitar no País  
Nas suas teses de 1948, os arquitectos do Grupo, constatam o atraso social do país que se agrava 
com o aumento populacional a que não corresponde proporcionalmente um aumento do alojamento, 
como constata Lobão Vital: Há um aumento de população anual no nosso País de 80 000 a 100 000 pessoas 

por ano. 80 000 a 100 000 pessoas «a quem é preciso dar comer e trabalho», como afirma o Professor Senhor 
Engenheiro Ferreira Dias, e nós acrescentamos: a quem é preciso, também, dar alojamento. (3) 

As condições precárias de habitabilidade, no entender destes arquitectos, repercutem-se 
directamente nos índices de emigração revelando as necessárias reformas a efectuar em matéria de 
habitação e urbanismo, como nos explica Lobão Vital: (…) Este atraso social dos portugueses rurais, tem sido um 

dos factores que mais tem contribuído para que o nosso País tenha sido, segundo relatórios da Sociedade das Nações, o que 

mais fortes contingentes de emigrantes têm fornecido desde 1926. (3)  
Na procura das soluções para um dos problemas sociais mais graves do país identificado na falta  
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de qualidade do alojamento, o Grupo recorre ao estudo sobre o estado da habitação em Portugal 
efectuado para o Congresso de 1948. Neste estudo os arquitectos diagnosticam com rigor e clareza, 
os problemas nacionais e tentam fomentar um debate que permita encontrar soluções que resolvam 
os problemas encontrados. Segundo Lobão Vital as origens do problema do alojamento português 
resumem-se a três perguntas básicas, enunciadas do seguinte modo: COMO SÃO AS HABITAÇÕES DOS 

PORTUGUESES? COMO VIVEM OS PORTUGUESES? QUAL O ESTADO SANITÁRIO DAS CIDADES, VILAS E ALDEIAS DO 

NOSSO PAÍS? (4) Será, deste modo, através do estudo em concreto da realidade do País, da resposta a 
estas três questões, estudadas de modo muito aprofundado e rigoroso, como se percebe pela 
quantidade de dados estatísticos enumerados, que os vários elementos do Grupo proporão as 
soluções que entendem adequadas. 

Relativamente às condições de vida nas cidades constatando a generalidade do mau estado do 
alojamento e confirmando os graves problemas habitacionais em Portugal, Lobão Vital especifica: 
Entre 26 países, o nosso País ocupa o 24.º lugar, com a taxa de 16,0 por 1 000 habitantes. Em 1945 morreram no nosso País 

11 050 a 12 000 tuberculosos, 797 pessoas de febre tifóide, 13 423 crianças com menos de 2 anos com enterites e 3 923 

com mais de 2 anos com a mesma doença. De causas não especificadas ou mal definidas, morreram no nosso País 9 455 

pessoas. Referimo-nos simplesmente a mortes provocadas por doenças, que se desenvolvem principalmente nos bairros 

insalubres das cidades. (5). Continuando com mais dados relativo às fracas condições de habitabilidade 
nas cidades, pobres quer na exequidade dos espaços quer em luz e infraestruturas, acrescenta: 
Infelizmente, à maior parte da população falta ar puro, embora possamos supor que existe em abundância. Sobretudo nas 

cidades, onde a população é mais mal alimentada, vive em imundas pocilgas desprovidas de luz, com ar infecto, ou em caves 

insalubres. Ao mesmo tempo é sabido que a água que devia ser fornecida a jorros e cujo consumo devia ser objecto das 

estatísticas, é fornecida à contagem e por preços exagerados que tornam proibitivo o seu uso, talvez com a vantagem de, 

sendo assim, ser reduzido o perigo do seu aproveitamento, tão pouca é, geralmente, a confiança que merecem. (…) Do que 

são as condições da habitação é escusado falar. O que se passa é verdadeiramente criminoso e exige urgente remédio. (6)  

Abordando uma problemática que é querida ao grupo ODAM, Lobão Vital analisa também uma 
realidade que lhes é próxima: as condições do alojamento operário portuense, as denominadas 
“ilhas” do Porto, confirmando as suas preocupantes carências habitacionais: Segundo estatísticas do 

Professor Almeida Garrett, existiam em 1929, 14 676 casas de Ilha. Digo existiam, porque, mercê de várias habilidades e 

pouca fiscalização, ainda se CONSTROEM DESSAS CASAS INFERNAIS. Para prova do que digo, faça-se nova estatística. 

Consultem-se os arquivos camarários e ver-se-á que subtil rede de egoísmos lança o interesse vil, ofuscando-nos em nome da 

caridade, da filantropia e quejandos taipais que nos encobrem o olhar. Baiucas há, onde o inquilino paga à generosidade 

20% de juro (quando não mais). Baiucas que, sendo ofertórios de generosidade, matam como cicuta; nem ar corrente, nem  
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luz inundante. (4). E ainda relativamente aos habitantes das “ilhas” demonstrando a importância dos 
espaços de habitar no nível moral dos moradores, Lobão Vital explica: (…) É precisamente o nível social, ou 

melhor, o nível moral da população. No desenvolvimento do meu inquérito, tive numerosas conversações com os habitantes 

das Ilhas. Os proprietários destes bairros infectos não têm qualquer espécie de escrúpulos. Os alugueres exigidos não são 

inferiores aos estabelecidos em outros bairros, em melhores condições. Estes abusos são possíveis, quase inevitáveis, graças à 

penúria de alojamentos económicos. (5) 

Constatando de seguida que a situação nas aldeias não é melhor do que as anteriormente 
analisadas, Lobão Vital expõe a pobreza existente na vida rural portuguesa e simultaneamente 
aproveita para fazer uma crítica explícita e cerrada ao regime por contribuir e fomentar um ideal de 
pobreza, confundindo-o com uma falsa noção de tradição: A situação sanitária das nossas aldeias ou das 

nossas vilas não é melhor do que a das cidades. O Inquérito à Habitação Rural, feito à base do salário rural, dá-nos uma 

ideia clara e viva das habitações dos operários rurais portugueses, que se arrastam numa vida difícil e primitiva. As habitações 

rurais – MAS SERÃO MESMO HABITAÇÕES? – na maior parte dos casos, não têm soalho, simples pavimentos térreos; falta 

de instalações sanitárias; corte de gado debaixo dos quartos de dormir, etc., etc. (…) e criticando ferozmente toda a 
política ideológica, conservadora e retrógrada da arquitectura imposta pelo regime, Lobão Vital expõe 
a realidade das aldeias atrasadas portuguesas: (…) No entanto, ainda não há muito tempo, consagrou-se como 

modelo de povoado rural – a Aldeia mais portuguesa – A Aldeia de Monsanto, que até essa data estava esquecida, no seu 

primitivismo e atraso social. (…) Fez-se há tempos a consagração da aldeia mais portuguesa. Construiu-se um galo de prata e 

disseram-se, (…) tons de menos apreço pela urbe moderna e higiénica; chegou-se à heresia de chamar a Monsanto salão 

nobre da Beira. Glorificar como mais portuguesa, porventura como modelo de povoado rural, uma aldeia suja e rude, só 

porque tem umas pedras de há muitos séculos é de um espiritualismo que eu não compreendo. (…) Mas porque não se 

glorifica a aldeia mais limpa, a aldeia mais bonita, a aldeia mais produtiva, em oposição a esta característica negativa de 

reproduzir fielmente, por atraso e não propósito, os Tempos de Covadonga? (5) 

 

A emergência da qualidade de habitar para todos, num país de recursos pobres 
O diagnóstico do estado do país realizado através das teses do ODAM constata uma realidade 
preocupante, com uma visibilidade exponenciada pelo recente aumento demográfico da população e 
o crescento êxodo para as cidades, a provocar graves problemas de habitabilidade no 
sobreloteamento quer das estruturas urbanas do século XIX em Portugal, quer da situção geral do país 
genericamente de uma pobre ruralidade de subsistência. Para além das razões de ordem ética, esta 
realidade justificará o apelo às novas técnicas na construção, de modo a permitir a rápida resolução 
dos problemas habitacionais do País justificando, assim, o pedido de Lobão Vital: 
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Precisamos de construir casas, MAIS CASAS. Por outras palavras: CONSTRUAMOS ALOJAMENTOS SÃOS PARA TODOS OS 

PORTUGUESES. (3) Mas, para corresponder a este pedido, estes arquitectos confrontam-se com os 
problemas específicos do campo disciplinar. Por um lado, a artesania dos processos construtivos no 
Páis é lenta, por outro é cara, e as carências quer habitacionais quer de recursos económicos são, 
como nos revela Lobão Vital, muitas: Ora, o ritmo da construção, entre nós, nem é proporcional ao aumento de 

população, nem às necessidades imperativas e urgentes do momento. Encontramo-nos num beco sem saída, a não ser que o 

problema seja encarado de frente, procurando-se soluções compatíveis com as nossas possibilidades e de acordo com os 

nossos interesses. É tempo de sobra para substituirmos os paliativos por soluções, soluções que satisfaçam e se harmonizem 

com os interesses de todos os Portugueses. (3) Por este motivo, os arquitectos do Grupo, conhecedores dos 
exemplos exteriores da reconstrução europeia depositam uma imensa confiança na técnica e na 
industrialização da construção promovendo os seus processos (a standartização) como a solução ideal 
para a resolução do problema habitacional português. Não apenas pela rapidez que podem imprimir 
à construção mas também pela sua maior valia económica, como julgavam à data e nos revela Matos 
Veloso: A standartização da construção e normalização dos diferentes elementos construtivos, como medida económica, 

será o caminho a seguir. (7) 

 
O diagnóstico portuense (do ODAM) do estado da indústria 
Esta fé na indústria que permita a rapidez e melhoria em todo o processo produtivo incluindo os da 
construção, corresponde a um ideal moderno que se reflecte em novos conceitos de habitar e de 
construir de que é expoente máximo a amostragem por parte do próprio Le Corbusier da arquitectura 
das “novas fábricas”, como ícone do espírito da modernidade. Relativamente à comprovação da 
eficácia construtiva da nova indústria da standartização de elementos, instrumentos ou materiais, os 
arquitectos do ODAM tomavam o exemplo, como mencionado antes, da rápida reconstrução da 
Europa do pós-guerra. Curiosamente, no entanto, esta reinvindicação de uma arquitectura assente na 
expressão dos novos materiais e técnicas por parte dos arquitectos do ODAM faz-se na tomada de 
consciência da inexistência quase total da indústria portuguesa, como se atesta pela afirmação de 
Lobão Vital: Muitas das nossas indústrias não são grandes, nem médias, nem pequenas; formam um sistema abaixo de 

toda a crítica, que poderemos designar por economia de vão de escada; e o sistema conserva-se e prolifera durante longo 

tempo porque há uma simpatia geral pelo que é humilde, mesmo que seja francamente mau. (8). O levantamento do 
estado da indústria da construção em Portugal, realizado pelo arquitecto Arménio Losa no seu texto 
“Indústria e Construção” confirma que os instrumentos, processos e meios utilizados na construção no 
Porto, comparativamente aos dos restantes países europeus são rudimentares. Através de dados muito  
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precisos da realidade produtiva portuguesa, Arménio Losa nota a inadequação técnica do país: 
Todavia o País continua mal preparado, mal apetrechado em tudo o que diz respeita à construção. A perfeição, a rapidez e 

abaixamento do custo da produção, não serão possíveis com recursos insuficientes e numa indústria primitiva. São primitivos 

os actuais métodos de construir; o arcaísmo, a rotina, imperam em todos os sectores, especialmente no erguer do edifício. E 
não é apenas a indústria que tem fracos recursos; a construção, que cada vez mais depende dos 
meios de produção existente para poder corresponder de modo adequado às exigências do tempo 
presente, está também mal equipada, como nos esclarece Arménio Losa: Os exemplos mais flagrantes são 

os trabalhos de pedreiro e trolha executados com materiais e ferramentas pouco diferentes dos utilizados há centenas, senão 

milhares de anos, e com os mesmos resultados: morosidade, imperfeição, desperdício de energias. É insuficiente o 

apetrechamento dos construtores; raros são aqueles que utilizam as máquinas ou que possuem as ferramentas adequadas. A 

pá, a picareta e a enxada, continuam sendo os instrumentos comumente usados para revolver a terra; o carro de bois, as 

mulheres de cesto à cabeça ou a britar pedra com um pequeno martelo, são espectáculos de todos os dias e de todos os 

lugares, como o sarilho manejado à mão ou a simples corda suspensa de uma roldana. E, no entanto, existem máquinas 

perfeitas que, com múltipla rapidez, executam com mais exactidão e muito menor esforço esses mesmos trabalhos que a mão 

do homem – instrumento maravilhoso – só com lentidão consegue realizar: escavadoras, transportadoras, britadeiras, gruas e 

guindastes, perfuradores, polidores – lista infindável, cada dia mais completa; e não só máquinas, como utensílios, 

instrumentos e ferramentas. (9) A realidade do país incrivelmente retardada comparativamente ao exterior, 
nos seus processos e instrumentos de construção, motiva os arquitectos do ODAM a incentivar o 
conhecimento técnico e racional dos construtores para permitir a substituição do trabalho manual pelo 
mecânico como factor decisivo para a sua melhoria. Estes arquitectos do ODAM sublinham a 
importância da intervenção da industrialização na construção, relatando para esse efeito extractos do 
Ascoral (10) (assembleia de construtores de 1942 e organização irmã dos CIAM) num discurso 
interdisciplinar, que no intuito de ajudar na reconstrução do pós-guerra reúne, numa mesma 
associação, arquitectos, construtores, tecnocratas e poderosos capitalistas industriais filiados a 
conceitos de Corbusier sobre a necessária renovação arquitectónica. 
 
A emergência da indústria da construção e dos novos materiais 
Os arquitectos do ODAM entendem, assim, a emergência da indústria da construção e o 
aparecimento de novas técnicas e materiais como uma necessidade imperiosa dos tempos presentes 
na melhoria da edificação, tomando a máquina e a industrialização como factores incontornáveis de 
novas etapas na arquitectura, como afirma Arménio Losa: A edificação depende, em larga medida e cada vez 

mais, da Máquina e dos meios industriais de produção. São inúmeros os recursos postos hoje à disposição dos construtores; a  
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produção atingiu ou pode atingir níveis nunca antes conseguidos – quantidade, exactidão, novidade e baixo custo. (9) As 
graves carências habitacionais do País, combinada com a atenção ao que se passava na reconstrução 
da Europa do pós-guerra, cuja resolução dos problemas urgentes de locação rápida e “higienistas” 
da habitação dependiam essencialmente dos novos materiais e técnicas, tornam compreensível a fé 
por parte do ODAM na indústria da construção para a rápida resolução da habitabilidade em 
Portugal. O problema do alojamento em Portugal, como diagnosticado pelo ODAM, configura-se, 
deste modo, como preocupação primordial de aplicação destas novas possibilidades da técnica, 
como refere Lobão Vital: A MOBILIZAÇÃO DA CIÊNCIA E DAS TÉCNICAS AO SERVIÇO DO HOMEM deve em primeiro 

lugar considerar o alojamento em função da vida familiar, da educação das crianças, dos prolongamentos da unidade 

habitacional e do equipamento doméstico; melhorar o alojamento em função do progresso e do desenvolvimento das 

técnicas; empregar materiais novos, e cuidar da industrialização e construção em série. Um problema fundamental se coloca: 

Que os actuais processos de construção sejam substituídos por processos novos, que conduzam a uma maior economia, a 

uma melhor realização, a uma maior rapidez de execução, a uma maior segurança e a uma melhor qualidade de construção. 

Porém, a solução do problema está dependente do desenvolvimento das indústrias de pré-fabricação, dos métodos de 

montagem e dos transportes. (11) 

O interesse na promoção e crescimento da indústria nacional justifica-se assim, na opinião do 
ODAM, na urgência de aumentar quer qualititativamente quer quantitativamente a habitação em 
Portugal, entendida sobretudo pelo alojamento como necessidade básica de todos os homens, como 
remata Lobão Vital: Ora, o ritmo da construção só poderá ser acelerado no nosso País se a indústria, principalmente a 

indústria ligada directa ou indirectamente à construção civil, tomar um amplo incremento. (8)  
 
O vocabulário “purista” contaminado pelo humanismo humano do ODAM (12) 
Estimando que a natureza técnico-cientifica da época teria que se satisfazer com uma resposta cultural 
mais profunda, a selecção da universalidade da resposta purista corbusiana permitia ao grupo a 
dupla interacção entre universalidade da época e especificidade cultural singular. De facto, a 
chamada à ordem purista por parte do grupo tinha uma dupla intenção, correlacionada directamente 
com a definição do próprio Corbusier. Existem sensações secundárias variáveis a cada indivíduo pois elas dependem 

do capital hereditário ou cultural do indivíduo (…) As sensações primárias constituem a bases de linguagem plástica; são as 

palavras fixas da linguagem plástica; é uma linguagem fixa, formal explícita universal determinante das reacções subjectivas 

da ordem individual que permite elevar sobre estas fundações brutais, a obra sensível e rica das emoções. Uma arte apenas 

baseada nas sensações primárias (…) constitui a arte ornamental (…) Uma arte apenas baseada nas sensações secundárias 

(arte das alusões) será uma base sem arte plástica. (13) A distinção corbusiana entre sensações primárias e 
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secundárias, as primeiras suscitadas pelas formas platónicas universais (do universo matemático e 
geométrico) e as segundas adquirindo a sua eficácia estética no seio do contexto cultural ou 
hereditário específico (do indivíduo) permitirá abertura ao grupo ODAM à sua interpretação humano-
humanística da estética “purista”. 

Perante o futuro industrializado eminentemente urbano (por um lado) e a realidade de um contexto 
cultural pobre e essencialmente rural (por outro), tratava-se de estabelecer um equilíbrio hierárquico 
entre os caracteres abstractos primários da arquitectura e os atributos secundários da artesania 
produtiva e cultural local, numa interacção, aos olhos do grupo, indissociável já da nova era da 
civilização “maquinista”. 

No entendimento destes arquitectos colocava-se ao país um desafio premente no investimento da 
tecnologia e da indústria que disponibilizasse totalmente os novos materiais, meios e instrumentos ao 
serviço da arquitectura em Portugal, para que, tal como os primeiros modernos, se individualizasse o 
desejo substancial de renovação, na representatividade das construções de forma moderna. A maioria 
dos arquitectos do Grupo opta assim pela expressividade numa 1ª fase da nova materialidade na 
plástica purista representativa de uma estética do betão armado na ausência de outras indústrias de 
novos materiais (como o aço ou a madeira), por ser o novo material já parcialmente utilizado na 
edificação corrente e configurar-se mais próximo do processo produtivo da construção monolítica 
convencional. Esta opção estética e construtiva fundamentada no conhecimento da realidade do País 
justifica a adopção por parte do ODAM dos 5 pontos essencialmente construtivos de reminiscência 
corbusiana, conforme defendido por Oliveira Martins: (…) na nossa era, surge o engenheiro impulsionando as 

ciências aplicadas e desenvolvendo extraordinariamente o estudo da resistência dos materiais, particularmente do aço e do 

cimento armado. No domínio da construção os efeitos fazem-se sentir por alguns acontecimentos construtivos profundamente 

revolucionários: 1) ESTRUTURAS INDEPENDENTES – aço ou cimento – pilares, vigas, lajes, pórticos. 2) FACHADAS LIVRES – 

tornadas simples separação entre o interior e exterior – podem ser totalmente de vidro 3) CONSTRUÇÃO SOBRE PILARES – 

libertando o solo, faculta este espaço à resolução dos problemas da circulação. 4) COBERTURA EM TERRAÇOS – 

recuperação do terreno no cimo dos edifícios. 5) PLANTA LIVRE – não mais existe a necessidade das correspondências 

verticais.  
Mas, não é só a introdução destes acontecimentos construtivos, nem de materiais novos, mas ainda a intervenção de 

novas máquinas – ferramentas, máquinas de transporte e elevação que ampliam a acção do construtor. (14) 
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A ética da nova estética 
A situçao geral do país justificará assim o apelo às novas técnicas na construção para a rápida 
resolução dos problemas de alojamento no País. Mas, para além destas razões, serão sobretudo as 
de ordem ética que legitimarão a defesa da plástica da expressividade representativa da máquina que 
pesará na selecção desta estética pelo grupo, como se atesta pelo discurso de Lobão Vital: Mas o 

Problema do Alojamento está dependente da solução de outros problemas. O primeiro problema existe na luta para vencer a 

inércia de muitos e o comodismo de muitos mais. Dissemos, inicialmente, que uma Nação se revela através da sua 

ARQUITECTURA e da QUALIDADE das casas dos portugueses e a QUANTIDADE de bairros insalubres e infectos (…) – dão-

nos o índice da nossa cultura – cerca de 50% da população é analfabeta – do nosso atraso, do estado da nossa agricultura e 

do pequeno desenvolvimento da nossa indústria. (3) Esta estética conforma-se como ética humanista da 
verdade que se revela contra a barreira de inércia e a visão deturpada por parte do regime na 
manutenção de uma pobreza endémica no País, com o subterfúgio de preservar uma pseudo-
tradição. É esta barreira que coloca na ordem do dia o debate do ODAM em prol do correcto 
esclarecimento do conceito tradição, abordado do seguinte, modo por Matos Veloso: (…) porque a 

solução estética (imposta pelo regime), contrária à tradição seguida, é hoje lembrada, como símbolo perpétuo do que ficou 

para trás, do que morreu, do que não é de hoje, do que vale só no tempo e no espaço em que é considerado, do que 

evidentemente não será nunca actual, porque os tempos são outros e os problemas são também diferentes. «Ora as tradições 

são exactamente o contrário do significado que lhe querem dar: as tradições são a cadeia ininterrupta de invenções através 

dos séculos; cada anel representa uma criação, uma inovação, um facto, ou um passo em frente.» (15) 

 
Tradição como reencontro com o poder realizador da construção 
Exposto contemporaneamente como um novo estado de consciência entre ciência e técnica, 
pensamento e acção humana, o termo tradição, na opinião do ODAM, um conceito que deve ser tomado no 

seu sentido de “poder realizador”: implica a construção em larga escala satisfazendo aos requisitos do amor, da eficiência, da 

originalidade e da actualidade. (16) Neste caso, reflecte-se em novos processos e meios de produção 
arquitectónica como a normalização, a fabricação em série e o recurso a novos materiais, no 
entendimento da construção como o reencontro “tradicional” da arquitectura e o meio pelo qual a 
arquitectura de uma época encontra a linguagem da sua forma tal como nos explica Oliveira Martins 
citando, para o esclarecimento deste novo conceito de tradição, extractos do texto “à propos 
d’urbanisme”, de 1946 (Ascoral), de Le Corbusier. O texto elucidativo e culto deste autor, denuncia 
ainda a falta de coerência existente na recuperação dos edifícios históricos por parte do regime que 
alia, à falta de conhecimento arquitectónico, o recurso a um historicismo pitoresco em prol da suposta 
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tradição, denegrindo em absoluto os mesmos edifícios históricos, tal como descreve o próprio: Mas a 

lição é necessário interpretá-Ia, atendendo que tradição deve ser compreendida como uma posição, um estado de espírito, e 

no nosso caso, posição do arquitecto em presença dos problemas do seu tempo. É que, só assim poderemos explicar a 

existência e a sucessão dos estilos, desde o dólmen até ao hangar. Todos temos conhecimento que a Arquitectura, em todas 

as épocas, foi o melhor testemunho da psicologia do homem e da ideologia das sociedades, renovando-se a cada 

ultrapassagem no tempo e no espaço. Que acontecesse do mesmo modo à Arquitectura do nosso País, não seria de 

estranhar. Mas já o que causa admiração é o grau atingido por esta determinante histórica. Este imperativo foi de tal ordem 

que, nas próprias ampliações ou reformas sofridas pelos nossos edifícios mais notáveis, não se respeitava o traçado inicial, 

nem de modo algum havia a preocupação de fazer parecido – integrar no ambiente como hoje frequente e 

despropositadamente se diz. (17)  

Relativamente à temática de tradição, é mais radical, o texto “Regionalismo e Tradição”, de Mário 
Bonito, que, na tentativa de clarificação do conceito de tradição para o ODAM aborda o tema 
regionalismo, caro à terminologia da arquitectura oficial, apostando na sua correcção. LIÇÕES DA 

HISTÓRIA: o Dólmen, o Templo de Lucsor, o Palácio de Ciro, as Catedrais, as Barragens. Comuns a todos os estados 

arquitectónicos: A plástica – proporção, cadência, harmonia, ritmo. Os princípios – condições permanentes e temporárias. A 

filosofia – conceito do BELO do BOM e do VERDADEIRO. A diversidade de ESTILOS ressalta da lição da História. 

Representam os ideais de uma época e a sua força criadora: - MAS NENHUM SOBREVIVENTE. São admiráveis exemplos de 

criação e realização. Abstraíram na sua época das fronteiras políticas. Tornaram-se recordações eternas. (18)  
O primeiro termo – regionalismo – Mário Bonito distancia-o de qualquer noção arquitectónica, 

definindo-o apenas como a característica geoclimática e a actividade funcional de uma região, e o 
segundo termo – tradição – entende-o enquanto vontade realizadora de uma população no sentido 
de uma não recusa do passado, da história e do que é vivo na cultura local, tal como descreve o 
próprio: Da sua catalogação resulta entre muitos – REGIONALISMO E TRADIÇÃO – assunto de tese cuja finalidade poderá 

ser UMA UNIDADE DAS ARQUITECTURAS MODERNAS ou UNIVERSALIDADE NA ARQUITECTURA. (…) As soluções 

resplandecem à luz da verdade e mergulham as raízes da contra-prova no exemplo do passado, no estudo da sua força 

criadora materializada pelas possibilidades técnicas em cada época ou momento histórico. Os meios e os fins evoluem ao 

longo das idades. Domina-se melhor a matéria, desdobram-se os seus elementos infinitesimais, enche-se de novos métodos e 

de novas leis, o campo das descobertas científicas. É o PROGRESSO. Em consequência, as novas técnicas, a variedade dos 

MEIOS: os mármores, o aço, o betão... A preocupação dominante de uma consciência colectiva ou de uma vontade 

individual aceite e respeitada, estabelece as finalidades, a diversidade dos temas e das formas. (19)  

Esta citação vai ao encontro das vontades do grupo de rápida actualização à 2ª era maquinista, 
como expresso sucintamente por Mário Bonito numa apologia discursiva claramente Corbusiana da 
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nova estética da máquina (transatlântico, avião, barragens etc.) imbuída da filosofia humanista e 
racional do grupo em prol de três motes; o humano, o útil e o novo: Urge construir profusamente, com amor, 

eficiência, originalidade, e actualidade. O HUMANO, o ÚTIL e o NOVO deverão dar-se as mãos na mira da PERFEIÇÃO. 

Impõe-se INOVAÇÃO, ou melhor, impõem-se as novas técnicas, as novas tarefas, as novas filosofias, a nova organização das 

sociedades. Imutáveis, só as leis da gravidade, a jornada solar das vinte e quatro horas, as estações do ano, etc. Seja – as 

leis da Natureza…e nem todas. (20) 
Mário Bonito conclui este discurso com um radicalismo (compreensível), de reacção à arquitectura 

do regime, na recusa clara das formas e técnicas do passado em favor da promoção das novas 
matérias-primas e novas técnicas, num claro incentivo à implementação de toda uma nova indústria e 
tecnologia no País, como nos explica: Os processos construtivos e as formas do passado, coberturas de 

colmo, adobes, alvenarias de pedra, deverão remeter-se para os museus, passando a ser substituídos pelos 
“métodos estandartizados”. Numa apologia às novas técnicas de construção em conformidade com 
novas formas, defende-as com o mesmo carácter dialéctico do discurso entre o valor da lição da 
história e simultaneamente a independência estética de cada época. Este dicurso é proferido também 
por Le Corbusier no Congresso dos CIAM de Serraz em 1928, na sua célebre frase: Tradição é 
entendida como legado do passado ao presente. Ou como nos explica, por palavras, suas Mário 
Bonito: TRADIÇÃO – LEGADO DO PASSADO - legado de amor, de luta de drama, de vida, de dignidade, de originalidade - 

sobretudo de poder realizador. NUNCA IMITAÇÃO DO PASSADO. (21)  

 

A estética da época “maquinista” e a realidade produtiva regional 
Será no entendimento da tradição como poder realizador da construção, bem como no entendimento 
dos valores intrínsecos instrumentais e culturais que os arquitectos do ODAM explorarão as mais-
valias diferenciadoras e específicas à universalidade de uma proposta aspirando a destacar-se 
simultaneamente como espírito do tempo em absoluto mas imbuída de uma identidade original 
(verdadeira), como melhor nos explica Oliveira Martins: O que procuramos e queremos possível, é que as 

soluções corporizadas nas formas da nova arquitectura durem pelo menos 10, 20 ou 100 anos, segundo o exijam as 

circunstâncias uma coisa inconcebível no mundo das modas. Apesar de toda a mudança existem leis fixas, princípios 

imutáveis. As proporções dos edifícios são regidas por um vago sentimento de harmonia que se chama gosto, ou resultam de 

processos, de traçados definidos e metódicos? (…) É que, somos também da opinião que o passado é o grande mestre. (22)  
A especificidade desta arquitectura apostada na nova expressividade da máquina é, assim, somado 

o valor da memória, da tradição, da construção e da cultura específica da estética arquitectónica. A 
compreensão das leis fixas dos edifícios inerente às regras de proporção, geometria e da boa  

153 



 
construção da formação escolar é explicitado nos projectos do ODAM numa singularidade de 
carácter matérico tensionado e densificado. Ao projecto proposto pelo ODAM de vestígios 
reminiscentes de um vocabulário internacional de genealogia corbusiana e assente na estética 
mecanicista composta pelos seus cinco pontos, adiciona-se algo de específico do meio cultural que 
resulta numa síntese de ajuste (criativo) entre os instrumentos de trabalho locais e a plasticidade 
moderna, conferindo à “morfologia normativa progressista” uma expressividade matérica densificada 
ou tensionada, como se verá mais adiante neste subcapítulo.  

 
A periferia moderna do ODAM 
A noção da importância e inevitabilidade específica da arquitectura moderna portuguesa por parte do 
ODAM demonstra o conhecimento do carácter local que a arquitectura moderna adquire nos 
diferentes países (periféricos ao centro de difusão) como já referimos; revela-nos a clara consciência 
destes arquitectos no caminho que eles próprios pretendem seguir, bem como, apesar das 
dificuldades políticas, a vontade de se manterem informados relativamente ao que se passava no 
debate arquitectónico exterior, como nos revela Oliveira Martins: Na Europa como na América, os arquitectos 

(modernos) foram descobrindo as contradições existentes entre as forças produtivas do industrialismo e as concepções 

arquitecturais existentes, comparando o atraso da Arquitectura oficial relativamente às necessidades que tinha por missão 

satisfazer ou repudiar as novas possibilidades. A contribuição dessa élite tendia a estabelecer o ritmo necessário para que o 

equilíbrio surgisse entre o progresso industrial por um lado, e arquitectura e urbanismo, por outro. (…). Na América, Lescaze e 

Howe, com os seus arranha-céus característicos, desencadeiam a corrente que o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque 

representa hoje. No Brasil, um grupo CIAM, colocando-se na vanguarda do movimento, projecta inúmeros trabalhos 

notabilíssimos atingindo a sua obra estatura invulgar. Quase não houve país, excepção do nosso, que não fosse bafejado por 

esta lufada de rejuvenescimento, contando-se entre os primeiros a China e o Japão. Os caracteres locais surgem, no entanto, 

naturalmente, espontaneamente, impostos pelo clima e pelos costumes, etc., o que está sobejamente provado, comparando-

se a arquitectura moderna do Brasil e da Suécia, por exemplo. (23) Este reconhecimento do carácter local 
permitido à arquitectura moderna é importante na consciencialização por parte do ODAM da possível 
especificidade da sua produção arquitectónica num pensamento entre a universalidade de uma 
estética do “método” internacional (24) e o uso dos processos e instrumentos da cultura da “tradição”, 
conforme atesta Oliveira Martins citando Gideon: «Mas pode-se hoje, finalmente, afirmar que a Arquitectura 

moderna possui um estilo capaz de oferecer a cada região ou país a ocasião, se de tal for capaz, de falar a sua própria 

linguagem». (Giedeon) (22). Neste sentido expressando-se por palavras suas Oliveira Martins explica-nos a 
visão do ODAM relativamente à sua especificidade dentro da universalidade do moderno  
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internacional. Não resta dúvida que um estilo novo se foi gerando, um estilo arquitectónico contemporâneo. (...) Estamos 

certos que hoje a Arquitectura já encontrou de novo expressões formais de beleza inequívoca, alicerçada na Unidade, Função, 

Estrutura e Forma, qualidade intrínseca de toda a obra de arte. Expressões resultantes da síntese das novas técnicas e dos 

novos processos construtivos com um ideal de beleza e de satisfação das novas necessidades. E, contra o receio de muitos, 

pode-se afirmar que os materiais chamados regionais não serão postos de lado nem com eles o trabalho dos artistas da 

região. (...) (22) O ODAM, enriquece deste modo, a visão pragmático-técnica corbusiana 
(propagandeada nas suas 5 regras puristas) com uma valência de ensinamentos artísticos da EBAP 
através da definição de 4 critérios essenciais a cumprir por toda a obra arquitectónica (unidade, 
função, estrutura e forma) fundamentados na defesa das novas técnicas e no uso sem preconceitos 
dos novos e velhos materiais e sistemas construtivos. De facto, o discurso deste autor vai ao encontro 
do sentimento generalizado nesta fase moderna do Grupo e exposto nos dois projectos de CODA 
apresentados, da necessidade imperiosa de expressão de novas formas representativas quer de novos 
materiais e técnicas quer sobretudo da vivência da vida moderna da 2ª era “maquinista” como 
imprescindíveis à linguagem do presente. O projecto resulta, deste modo, do confronto entre estas 
preocupações e o uso instrumental dos materiais (e processos de artesania) locais existentes, 
entendido na perspectiva moderna “que cria o intercâmbio de ideias e matérias-primas dentro de um 
só universo”. 
 
A RESPOSTA DESENHADA – A abstracta máquina de habitar com densidade matérica  
A apologia à experimentação e uso de novos materiais é assim assente, como verificámos pelos seus 
testemunhos escritos, na utilização da linguagem “universal” do “método Internacional”, cujas formas 
de compor assentam na aspiração intelectual à racionalização, ordem, uniformização do processo e 
abstracção da forma moderna. O arrojo de experimentação leva a que até os arquitectos mais 
sensíveis à cultura autóctone, ao estudo das formas de conhecimento enraizado, como, por exemplo, 
o jovem arquitecto Távora (elemento da 3.ª geração) ansiassem por experimentar a expressão do 
novo, embora esta vontade fosse claramente evidenciada em especial em todos os projectos da 2.ª 
geração. Um destes arquitectos da 2.ª geração, Oliveira Martins, apresentou para o CODA, em 
1950, um trabalho realizado em atelier conjuntamente com o seu sócio Delfim Amorim (autor do 
placard das duas casas de 1949), o que curiosamente permite constatar agora a preferência a tomar 
relativamente às duas hipóteses em dialéctica colocadas inicialmente no CODA de Delfim Amorim 
(analisado no subcapítulo anterior II.2.1). Este trabalho de CODA de Oliveira Martins, opta (agora) 
claramente pelo desenho de abstracção e sistematização de um código “internacionalizante” que 
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explore as possibilidades construtivas do novo material – o betão armado. É neste contexto de 
reinvindicação de estética da máquina universal que os projectos de CODA dos arquitectos Oliveira 
Martins e Fernando Távora, ambos de 1950, são apresentados durante a exposição no Ateneu 
Comercial em 1951 ou, como melhor nos transmite Oliveira Martins: Por isso se compreende como surgiram 

respostas e como esta Arquitectura e este Urbanismo, espalhados no Mundo inteiro, têm traços comuns porque solicitados por 

problemas semelhantes, são fruto da cultura actual e de um novo conceito de vida universais. (fig. 4.1, 4.2 e 5.1 a 5.6) (23). 

Nestes dois trabalhos de vocabulário internacional de genealogia corbusiana, assente na estética 
mecanicista composta pelos seus cinco pontos é, à semelhança dos seus discursos escritos, somado 
algo específico do meio cultural portuense que resulta na síntese de ajuste entre os instrumentos de 
trabalho “locais” utilizados pelos arquitectos do ODAM e a plasticidade moderna.  

A expressividade da abstratização intelectual maximizada no uso do novo sistema e material, o 
betão armado, tendo como ideal inerente “a casa como máquina de habitar”, “o protótipo “purista” 
da máquina de habitar”, descrita nos textos do ODAM é sujeita à instrumentalização do projecto 
específico da formação escolar da EBAP em que a componente humano-humanista do ODAM 
expressa numa composição de racionalidade clássica e de selecção tipológica substitui o eclecticismo 
de “estilos” pela racional adequação programático-funcional. Por outro lado, as aprendizagens 
artesanais de boa construção da EBAP introduzem tensão à expressão da forma moderna pela 
construção de uma espessura mais real que imaterial do “objecto” arquitectónico “purista”. 
Curiosamente a tensão introduzida funciona por oposição. O novo material e sistema construtivo ora 
são contaminados na sua morfologia progressista à singularidade específica do meio cultural do 
ODAM, (caso do trabalho de CODA de Delfim Amorim) ora é neutralizada a expressividade 
tradicional dos velhos materiais (caso do trabalho de CODA de Fernando Távora) (fig. 4.1 a 4.3), 
conferindo à “morfologia normativa progressista” descrita nos 5 pontos pelo ODAM uma 
expressividade matérica densificada ou tensionada, alicerçadas nos temas de formação clássica 
Unidade, Função, Estrutura e Forma. (21) 
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3- Projecto da estrutura-padrão para execução em série das casas dominó de Le 

Corbusier 1914.  
A abstracção da forma concretizada numa expressividade de espessura real –  
O CODA de Oliveira Martins  
No CODA de Oliveira Martins, 1950, o vocabulário projectual de genealogia corbusiana e expressivo 
do novo é, contrariamente ao projecto seguinte do Távora, enfatizado pelo desenho de abstratização 
e sistematização do código “internacionalizante”. A morfologia “normativa progressista” é visível 
inclusivamente na forma declaradamente manifesta de apresentação de todo o placard como a 
tipologia purista de eleição de Le Corbusier: o 2.º tipo revela uma compressão dos organismos no interior de um 

invólucro rígido, absolutamente puro. Problema difícil, mas provavelmente deleite do espírito (publicada pelo mesmo em 

Précisons sur un état présent de l’architecture) (as quatro composições foram apresentadas pela primeira vez 
no seguimento de uma série de conferências realizadas em Buenes Aires no Outono de 1929) (fig. 2). 
Efectivamente o placard do CODA de Oliveira Martins invoca quer a imagem do esquema construtivo 
protótipo da casa dominó, quer os estudos de racionalização dos circuitos e espaços iniciados pelos 
arquitectos funcionalistas alemães (da nova objectividade) (fig. 4.1), (fig.3).  

Apesar desta casa se localizar no centro histórico da cidade de Guimarães aposta sobretudo na 
razão do objecto arquitectónico isolado, que é reforçado, neste caso, pelo carácter de abstracção 
dado ao lote de implantação (tipo), sem a referência a uma envolvente específica, sendo a orientação 
solar o seu dado mais referenciado. O espaço racionalizado, a planta livre, o sistema portante com as 
partes modulares e padronizadas de construção e o aproveitamento das novas tecnologias adquirem, 
deste modo, enquanto regra moderna de compor, todo o seu significado simbólico de forma 
intelectual globalmente inovadora; a arquitectura moderna do Grupo encontra a linguagem 
preferencial da sua forma, sendo o desenho um veículo de transmissão privilegiado deste novo 
conteúdo, tal como nos explica o Professor Joaquim Vieira; O desenho é um exercício de abstracção. Mais do 

que um exercício é também a concretização primeira dessa abstracção. Redutor da realidade a esquemas e conforme a 

natureza, a padrões, a estereótipos e a princípios. Reconhece-se aí a clara presença do moderno. O desenho é portador de 

sinais de códigos, formulários que pretendem animar a comunicação. (25)  
No entanto, o autor no seu protótipo estrutural revela mais as grelhas standard correspondentes à 

realidade e densidade da malha estrutural originário do sistema Hennebique do que a purificação da 
forma elementar do pilar como pura coluna rectangular e das (lajes puras) placas lisas do sistema 
dominó purista. A interpretação depurada de Corbusier relativa à grelha de matriz – de pilares e vigas 
– corresponde aqui a um desenho de vigas visíveis e adquire, deste modo, uma densidade construtiva 
real. Oliveira Martins mantém sempre presente a estrutura com o carácter de elemento modular 
standard, expressão evidente da nova técnica, mais do que (comprometendo-a) aos elementos 
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PROJECTO CODA DE LUÍS OLIVEIRA MARTINS – Habitação para uma 
família de classe média – 1950  
4.1 – Projecto CODA 
4.2 – Texto da memória descritiva 
 
(...) Considero-o porém, pessoalmente, como uma das tarefas primordiais 
a levar a efeito pelos arquitectos modernos com a força da sua convicção 
e do seu entusiasmo.  
(…) Julgo dever começar por definir que tenho por "Arquitectura Moderna" 
não uma receita mais ou menos dogmática, mais ou menos ortodoxa; mas 
sim uma súmula de concertos gerais, sínteses da intervenção duma vasta 
plêiade de arquitectos e técnicos notabilíssimos, do nosso tempo, cujas 
contribuições teóricas e práticas são inúmeras e universais.  
(…) Uma das características dominantes desta Arquitectura é justamente a 
ausência de preconceitos, único ponto de vista que a torna compatível com 
o estudo dos aspectos novos dos problemas básicos e das correspondentes 
soluções.  
(...) Por outras palavras: nunca como hoje a arquitectura pôde expressar 
melhor – pela enormidade dos recursos - a sua finalidade e melhor se 
adaptar ao meio ambiente, social e geográfico.  
(...) A lição da natureza - espaço verdura e luz -, a função condicionando a 
organização - biologia -, o ponto de vista de construir de dentro para fora - 
a disciplina estrutural -, a planificação... a Escala Humana... são conceitos, 
hoje generalizados entre os arquitectos modernos, mas que evidentemente, 
não tendem de modo algum, antes pelo contrario, a limitar a concepção.  
(...) Eis porque se torna insidiosa e mesmo irrisória a ideia da obrigatória 
uniformidade, da inevitável monotonia, da Arquitectura Moderna. Eis 
porque se torna absurda a pretensão de criar uma Arquitectura, fechada, 
que nada possua de comum com a Arquitectura da sua época.  
(…) Tomemos por aspectos básicos da Arquitectura e do Urbanismo, 
aqueles que, determinados por diversos factores, têm provocado 
alterações profundas na concepção da habitação e no modo de as 
agrupar. Alguns dos que se tornaram mais flagrantes e que, se observados 
com atenção, evitariam juízos infundados e perniciosos, são: - O 
acentuado e vertiginoso aumento demográfico, agravando o estado já 
precário da habitação, impondo a necessidade de construir-se 
rapidamente um maior número de alojamentos; - A construção em moldes 
especulativos e arbitrários reclamando a absoluta necessidade de 
disciplina, único meio eficaz; - A crescente participação e jurisdição 
administrativa dos estados, das empresas e das cooperativas, em tais 
empreendimentos; - O melhoramento do nível da instrução e consequente 
e necessário desejo de elevar o nível da habitação e de aperfeiçoar o seu 
equipamento; - A economia, nos planos nacionais, estimulando os estudos 
sistemáticos da racionalização e da planificação das técnicas construtivas; - 
A evolução do modo de vida do homem moderno, dentro do ciclo das 24 
horas diárias. (Habitar, trabalhar, cultivar o corpo e o espírito, circular).  
(...) A forma da planta é, em princípio, consequência das limitações do 
terreno. A distribuição interior da casa funda-se num esquema claro de 
circulações e na disposição lógica das diferentes zonas, proporcionando-
Ihes a necessária independência e simultânea correlação.  
Procurou-se dentro do espaço limitado e reduzido obter perspectivas 
largas, quanto possível, reduzindo os elementos de separação – divisórias 
– nas zonas de estar, particularmente, proporcionando aquela 
maleabilidade e elasticidade características de uma habitação moderna.  
(…) E, se é certa a ausência de espaço circundante, não deixa de não se 
despender do edifício uma sensação de liberdade, de espaço, arrumado 
pelo jogo dos volumes.  
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figurativos arquitectónicos de composição purista, apesar da alusão clara ao modelo. O autor revela, 
assim, a sua formação clássica assente na verdade estrutural do esqueleto de betão e na moralidade 
da sua representação real. Esta obsessão pela expressividade da standartização da nova tecnologia 
do betão armado, poder-se-à especular, terá induzido à selecção do ângulo da vista axonométrica 
cavaleira (superior) que reduz a cobertura a uma laje plana permitindo a leitura do cumprimento dos 
5 princípios corbusianos ajustados aos 5 princípios do ODAM. 

Neste sentido, do primeiro ponto da “casa sobre pilotis” antigravítica corbusiana em que 
desaparece o piso térreo tornando diáfana a sustentação do “objecto”, passa-se para o “objecto” 
arquitectónico (o volume em reboco) que se suspende em cima de um corpo granítico de contacto 
com a terra. Enraizando-se às permanências e hábitos locais, substitui-se as dependências do piso 
térreo, (para a charrua, o gado ou os arrumos agrícolas) pelo novo cavalo: - o veículo automóvel. 
Esta condição do rés-do-chão justifica que, apesar de se aceder directamente por este espaço, 
desenhado internamente como átrio da casa, se desenhe uma escada exterior que ligando 
directamente do alçado da rua para o volume branco da área principal da casa remete para o 
desenho das casas senhoriais urbanas (desta região) de acesso, por escadaria, ao núcleo 
habitacional. Os pilotis corbusianos, colunas elevando a massa do chão de modo à sua libertação 
total é entendido por este autor como enfatização da suspensão do volume programático principal da 
casa – apartamento moderno (praticamente resolvido num piso) e resolução de uma funcionalidade 
de circulação, ligação exterior interior. Num entendimento clássico, a leitura tripartida do alçado por 
pisos, revela a sua função interna. 

O segundo ponto corbusiano “o terraço – jardim” que substituíe a área coberta da casa por um 
espaço verde num jardim suspenso idílico, é aqui entendido mais como cobertura em terraço 
reminiscente das construções mediterrânicas de casas em varandas aterraçadas mas curiosamente a 
lembrar os espaços exteriores de acessos às quintas protegidas com estruturas em ripados de betão 
apoiadas em finas colunas metálicas a remeter para as ramadas do Norte do País. 

O terceiro ponto a “planta livre” é cumprido de modo claramente explícito o desenho Corbusiano 
mantendo-se a clara separação dos pilares portantes das divisórias o que permite em cada piso uma 
composição livre e independente das restantes (mesmo que com um desenho mais rígido) como se 
verifica de modo óbvio nas plantas de Oliveira Martins.  

Relativamente ao quarto ponto a fachada livre, a projecção vertical do plano livre Corbusiano (da 
sua fase “purista”) atribuiu o privilégio à tipologia da janela horizontal que, por um lado, permite a 
leitura clara da independência entre estrutura e revestimento e, por outro, define-se como a tipologia  
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de janela eleita representativa da era maquinista, concretizada pela sua base modular de repetição 
standard (exemplo da Vila Stein, ou a Vila Savoie ou outras casa desta fase). O ODAM amplia esta 
liberdade da fachada permitindo-a como uma película de revestimento mais fragmentada como 
demonstrado neste projecto pela introdução de uma linha de corte no plano de reboco ou pela 
formalização da varanda saliente. Aproximando-se, por esta via, a algumas obras de Terragni ou indo 
mais longe, como manifestado na ideia discursiva escrita em 1948, no entendimento da fachada 
como limite virtual, entre o interior e exterior, película ausente e etérea, como nos relembra este autor 
na defesa dos cinco pontos do ODAM; as fachadas, agoras tornadas simples separação entre o interior e o exterior 

– podem ser totalmente em vidro (13). 
Estes últimos dois pontos, a “planta livre” e fachada livre, são entendidos pelo ODAM sobretudo 

como uma liberdade construtiva que permite o desfasamento das correspondências verticais e 
horizontais. Libertos das infra-estruturas e estruturas condicionadoras da criatividade arquitetónica, 
estes pontos são tomados, como se verifica pelo discurso de Oliveira Martins (13); como o primeiro 
acontecimento revolucionário da nossa época com uma importância acrescida e que “justifica” a 
sintese por parte do ODAM destes últimos dois pontos e a introdução de um quinto ponto do ODAM. 
As estruturas independentes permitindo toda uma nova liberdade na composição arquitectónica, a do 
plano e da fachada livre aparecem a substituir o quinto ponto corbusiano a ”fenêtre en longueur” que 
apesar de utilizada neste projecto é notoriamente substituída nos textos escritos do ODAM pela 
importância da revolucionária estrutura independente o que vem confirmar a importância da 
componente construtiva para o ODAM na elaboração da expressão arquitectónica e revelando a sua 
formação directamente preocupados com a verdade clássica. Estes arquitectos confrontam-se entre a 
abstracção da forma e a realidade construtiva para a estruturação da expressividade arquitectónica, 
no controle da Unidade pela Função, Estrutura e Forma. (22) 

É necessário referir que o movimento moderno, com as estruturas de esqueleto, irradicou os limites 
antes configurados nos muros portantes de alvenarias. O novo sistema recticulado do betão armado 
exemplarmente expresso no sistema Dominó, ao permitir a liberdade total do espaço, acrescentou 
uma nova difuldade ao arquitecto: a construção não condicionada, eliminado o seu limite, numa 
nova arte do revestimento – a tectónica moderna - cuja valor se suporta entre a autonomia do sistema 
portante relativamente ao revestimento (a problemática discursiva de Gottfried Semper) (26). Será 
provalvemente por este motivo que Oliveira Martins se “auto condiciona” à revelação de estrutura, 
introduzindo uma tensão e densificação de espessura real à matéria “abstracta” do betão armado (no 
caso do trabalho de CODA de Oliveira Martins). 
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Nesta linha formativa o autor atribui deliberadamente no projecto uma densidade aos materiais, 

existentes e novos, que não concorre para a sua abstracção imaterial purista reforçando, antes, o 
sentido e ambiguidade pretendida do seu uso. Às paredes espessas de alvenaria de granito 
encostadas aos pilares é retirada toda a sua carga portante mas não expressiva. A pala da cobertura 
torna-se “necessariamente” inclinada, formalizando um plano único que resolve a imensa 
pluviosidade da região. No corpo do terraço mais exposto ao clima, o revestimento da fachada 
forma-se em azulejo, material tradicional de revestimento das fachadas do Norte do país, que protege 
das infiltrações da chuva. A Sul desenha-se em brise soleil, a convencional varanda processional de 
casa burguesa urbana do Norte do país. No rés-do-chão, no acesso à garagem e ao jardim, as 
paredes adquirem a textura necessária com o granito da região na protecção do embasamento do 
edifício. Finalmente, o desenho de uma chaminé convencional pretende figurar como elemento 
escultórico da composição abstracta mas simultaneamente num desenho de uso reconhecível, sendo 
neste caso demasiado claro o adoçamento à sua representatividade tradicional, distanciando-se da 
forma geométrica elementar abstracta. Tudo é desenhado para cumprir de modo mais real e material, 
as 5 regras de morfologia construtiva, o prisma que neste caso se quer “impuro”.  

Na sua aparente homogeneidade, o “Estilo Internacional”, definido sinteticamente por Kenneth 
Frampton como a formalização de um “objecto” leve, branco, imaterial e passível de ser colocado em 
qualquer sítio (de acordo com a definição dada no subcapítulo II.2.0), é subtilmente modulado de 
forma a corresponder a condições que se querem diferentes da universalidade do modelo na 
resolução da singularidade dos “significados locais”. Este pretendido distanciamento ao modelo 
(estereótipo), proveniente do debate de ideias existente no Grupo é mais evidente na memória 
descritiva deste trabalho, indo ao encontro do significado mais abrangente da arquitectura moderna 
para estes arquitectos e explicitado neste e no subcapítulo anterior. (...) julgo dever começar por definir que 

tenho por Arquitectura moderna ‘não uma receita mais ou menos dogmática, mais ou menos ortodoxa, mas sim uma súmula 

de conceitos gerais, síntese da intervenção duma vasta plêiade de arquitectos e técnicos notabilíssimos do nosso tempo, cujas 

contribuições teóricas e práticas são inúmeras e universais. (...) uma das características dominantes desta arquitectura é 

justamente a ausência de preconceitos, único ponto de vista que a torna compatível com o estudo dos aspectos novos, dos 

problemas básicos e das correspondentes soluções. (...) Por outras palavras, nunca como hoje a arquitectura pôde expressar 

melhor – pela enormidade de recursos a sua finalidade e melhor se adaptar ao meio ambiente, social e geográfico. (27)  
Confirmando-se que se subentende o discurso de Le Corbusier cartesiano, na memória descritiva 

do autor simultaneamente a outras valências e entendimentos subjectivos individuais clarificadas 
também na citação seguinte do autor: (...) A lição da natureza – espaço verdura e luz – a função condicionando a  
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PROJECTO CODA DE FERNANDO TÁVORA – uma casa sobre o mar 
– 1950  
5.1 – Planta de implantação e andar 
5.2 – Cortes e alçados 
5.3 – Texto da memória descritiva 
 
(…) O Arquitecto deve possuir um espírito de síntese, essa a sua missão 
perante os problemas técnicos, e não pode conhecer todos os 
pormenores da arte de construir, dia a dia mais especializada, nem 
numa tese para uma Escola de Belas Artes esses aspectos devem 
considerar-se como fundamentais. Basta, cremos, provar que a sua 
consideração não foi esquecida e que as bases apresentadas 
permitiriam a sua ulterior pormenorização. Mas se no aspecto 
puramente técnico o nosso trabalho apresenta desculpáveis ou 
intencionais lacunas devemos confessar que gostaríamos que elas não 
pudessem ser apontadas no aspecto plástico. Sabemos bem que será 
inútil tentar a separarão dos dois aspectos na obra de arquitectura mas 
reconhecemos cada vez mais, pela experiência que o exercício da 
nossa profissão nos tem oferecido, que as possibilidades de ordem 
técnica são tão grandes – cada dia maiores - que depositando nelas 
toda a sua confiança o Arquitecto tem garantida a realização dos seus 
sonhos plásticos. 
(…) É na Foz do Douro, praia bem conhecida e integrada na cidade do 
Porto que se encontra o local onde se projecta a casa que 
apresentamos. 
(…) Não se trata de um grande terreno, trata-se de um belo terreno 
cujo interesse lhe advém de ser na sua maioria rochoso e debruçado 
numa frente de 20 metros sobre uma pequena e encantadora praia. 
(…) A casa que apresentamos destina-se a um amigo nosso.  
(…) A formação do seu espírito e o seu próprio temperamento levam-
no a preferir e a aceitar todas as soluções em que se reconheça bem 
definido o carácter próprio da época em que vive.  
(...) Por condições de economia e de terreno, e mesmo por condições 
de ordem psicológica, não se pretendia uma casa grande mas uma 
casa que permitisse aos seus moradores viver com tranquilidade, 
distribuir com beleza as peças e os móveis que já possuem e aproveitar 
todo o prazer que o mar oferece a cada momento.  
(…) Da análise do nosso trabalho resulta clara a intenção de produzir 
uma obra que, para além do interesse funcional ou técnico possua 
acentuado valor plástico. Há condições que favorecem e condições que 
dificultam o valor plástico de uma obra. No caso presente tudo 
concorria para o favorecer. Uma estrutura partindo da rocha sustenta o 
volume onde se habita e parece querer entrega-lo ao mar. Assim 
poderia traduzir-se em palavras o nosso projecto. Duas fachadas 
opostas: a da entrada, hirta, majestosa na teoria dos seus pilares, 
fechada; a do mar, aberta, ligeira, flutuante, prolongando-se num 
último esforço por uma varanda e deixando ver, através dos seus 
envidraçados toda a estrutura e todo o capricho das formas interiores 
da casa. Revestindo as fachadas o azulejo tradicional: há que esperar 
da sua correcção, da beleza da sua cor, do seu brilho (nada como ele 
sabe reflector os poentes da Foz), um dos elementos de maior interesse 
desta construção. Não é difícil imaginar o efeito da caixa cerâmica que 
será a casa, com os seus reflexos, correcta, impecável, quase metálica, 
contrastando com a cor baça e tranquila dos elementos estruturais e da 
rocha de onde brotam ou aliando-se à transparência dos envidraçados. 
Que o espírito de cada observador deste Projecto possa imaginar o que 
para nós é já uma realidade.  
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PROJECTO CODA DE FERNANDO TÁVORA – uma casa 
sobre o mar – 1950  
5.4 – Notas de Fernando Távora 
5.5 – Perspectiva do projecto CODA 
5.6 – Maquetas do projecto CODA  
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organização biológica –, o ponto de vista de construir de dentro para fora – a disciplina estrutural – a planificação à escala 

humana são conceitos, hoje generalizados entre os arquitectos modernos, mas que evidentemente, não tendem de modo 

algum, antes pelo contrário, a limitar a concepção. (...) Eis por que se torna insidiosa e mesmo irrisória a ideia da obrigatória 

uniformidade, da inevitável monotonia, da arquitectura moderna. Eis por que se torna também absurda a pretensão de criar 

uma arquitectura fechada que nada possua de comum com a arquitectura da sua época. (27) 

 
A Foz do Douro expressa na tensão do novo sistema estrutural e material  
(o betão armado) – O CODA de Fernando Távora 
A expressividade matérica resulta, especificamente no caso do projecto de CODA do arquitecto 
Távora, numa “tensão” matérica introduzida ao novo sistema estrutural e material em betão armado 
pela leitura claramente independente entre os elementos estrutrais em betão: lajes, vigas e pilares, e a 
caixa de cerâmica em suspensão. Conformadora do espaço da casa propriamente dito, a estrutura 
aparente de pilares e vigas em betão comporta-se como tenazes que sustêm o paralelípipedo aberto 
ao mar. Por este motivo agarrando-se à costa, expressa-se a franqueza e força desta estrutura 
assimétrica que contrabalança a suspensão da caixa. Os 5 princípios corbusianos são exponenciados. 
Simultaneamente (sobretudo) procura-se na materialização da caixa de habitar uma abstracção 
intelectual maximizada ao velho material, o granito e o azulejo, que neutralize a sua expressividade 
convencional. Este último material, o azulejo, de uso corrente em fachadas urbanas do Porto é 
colocado aqui diagonalmente na fachada comportando-se como película abstractizada e imaterial; 
por seu lado, o granito é utilizado a autonomizar-se do “objecto” arquitectónico, como construtor do 
enquadramento local, a escarpa. Verifica-se assim que não é apenas o potencial técnico que concorre 
para o êxito da criação artística, mas antes como referencia o próprio Távora, o espírito de síntese do 
arquitecto. (...) O Arquitecto deve possuir um espírito de síntese, essa é a sua missão perante os problemas técnicos, e não 

pode conhecer todos os pormenores da arte de construir, dia a dia mais especializados, nem uma tese para uma escola de 

Belas-Artes esses aspectos devem considerar-se como fundamentais. Basta, cremos, provar que a sua consideração não foi 

esquecida e que as bases apresentadas permitiriam a sua ulterior pormenorização. (…) Mas se no aspecto puramento técnico 

o nosso trabalho apresenta desculpáveis ou intencionais lacunas, devemos confessar que gostaríamos que elas não pudessem 

ser apontadas no aspecto plástico. Sabemos bem que será inútil, tentar a separação dos dois aspectos na obra de 

arquitectura mas reconhecemos cada vez mais, pela experiência que o exercício da nossa profissão nos tem oferecido, que as 

possibilidades de ordem técnica são tão grandes – cada dia maiores – que depositando nelas toda a confiança o Arquitecto 

tem garantida a realização dos seus sonhos plásticos. (memória descritiva do arquitecto Távora, excerto 1) (28) 
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O novo sistema construtivo torna-se aqui expoente máximo de expressividade tectónica real, ao 

destacar-se claramente como suporte que tensiona o (des) equilíbrio compositivo moderno da “caixa 
de cerâmica” a substituir o prisma branco “purista”, corbusiano. As cinco regras (normas) 
compositivas do “moderno internacional” são: 1) os pilotis, aqui expressivamente enfatizados como 
parcela de uma “estrutura independente”, 2) o terraço jardim, transformado num solário corbusiano, 
3) a janela horizontal, completamente virada de frente para o mar, 4) a fachada e o plano livre, 
identificados na independência da caixa de cerâmica relativamente às tenazes de suporte, 
exponenciando a “suspensão de entrega ao mar”. A fusão dos cinco pontos corbusianos às quatro 
valências intrínsecas a todas as obras valorizadas intencionalmente pelo ODAM em – Unidade, 
Função, Estrutura e Forma, como referenciou Oliveira Martins no seu texto “A arquitectura de hoje e 
as suas relações com o urbanismo” – é entendida neste projecto no encaixe (inserido) contextual à 
escarpa da Foz do Douro de forma mais arrojada e globalizante – a estética da máquina de habitar é 
dramatizada, ao mar, à escarpa e ao azulejo da Foz do Douro. 

Curiosamente, no conjunto total das peças gráficas, é nos esquissos, uma carta pessoal do autor 
que a síntese do projecto se torna mais explícita configurando-se como a melhor memória de 
intenções do projecto (fig. 5.4). O destaque dado pelo autor ao corte com a enfatização da estrutura 
independente de betão fundada na rocha como peça gráfica explicativa do projecto, é exemplarmente 
clarificado (também) por escrito na sua frase-resumo da memória descritiva: (...) da análise do nosso 

trabalho resulta clara a intenção de produzir uma obra que, para além do interesse funcional e técnico, possua acentuado 

valor plástico. Há condições que favorecem condições que dificultam o valor plástico de uma obra. No caso presente tudo 

concorria para o favorecer. Uma estrutura partindo da rocha sustenta o volume onde se habita e parece querer entregá-lo ao 

mar. Assim poderia traduzir-se em palavras o nosso projecto. (28). 

A casa segue um modelo de vivenda que interpreta a transformação dos costumes e dos estilos de 
vida contemporânea dispostos a eleger pela necessidade moderna, a vivência da “casa mínima” 
racional. A casa sensata e funcional, apoia-se em caracteres quase didácticos definidos segundo os 
princípios racionalistas da arquitectura moderna; a distribuição lógica, os espaços abertos, as janelas 
horizontais (grandes envidraçados e as varandas); não apenas como factores de um irremediável 
conforto mas como palavras de uma nova (KOINÉ) mentalidade e cultura de habitar. Segundo o 
próprio arquitecto Távora, o projecto deve alguma coisa à vila no lago de Darsena de 1932 de 
Terragni e aos terraços de Le Corbusier publicado na época em New England manner of the 50’s, e 
na Architecture d’Aujourd’hui. Este projecto citado por Kenneth Frampton em “In search of a laconic 
line; a note on the school of Porto” como matizes orgânicos que apontam para um racionalismo  
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topograficamente mediado que posteriormente haveria de servir como pedra de toque da escola do 
Porto. Nos muros de alvenaria que unem o prisma elevado do solo, a escada oblíqua independente que define a entrada. 

As paredes interiores (leves em tabique) que se libertam da estrutura apontam para um racionalismo topograficamente 

mediado, futuramente a pedra, toque da escola do Porto. (29) 

 
A dialéctica material entre tradição e modernidade 
Verifica-se a presença da dialéctica entre a noção de tradição e modernidade, reflectida no uso 
preferencial do “novo” (matéria, estrutura, etc.), com uma instrumentalização que reserva 
curiosamente ao “velho” (sistema construtivo, material, forma compositiva) o uso de valor 
diferenciador (não homogéneo). Paradoxalmente apesar da procura de abstracção e neutralidade 
moderna dada por exemplo ao velho material, a pedra, é à expressividade compositiva do novo que é 
atribuida uma espessura e densidade material que atraiçoa conscientemente o seu carácter de 
imaterialidade “purista”, configurando-se esta como sendo uma das questões recorrentes, a debate no 
Grupo e confirmado nos escritos vários e textos integralmente dedicados ao tema.  

Távora chamava a atenção para a importância do estudo da arquitectura portuguesa: (...) O estudo 

da arquitectura portuguesa, ou da construção em Portugal, não está feito. Alguns arqueólogos escreveram e trataram já das 

nossas casas, mas, do que deles conhecemos, nenhum deu sentido actual ao seu estudo tornando-o elemento colaborante da 

nova arquitectura. O passado é uma prisão de que poucos sabem livrar-se airosamente e produtivamente vale muito, mas é 

necessário olhá-lo não em si próprio mas em função de nós próprios. (...) (30) 

166 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.2.3 O sistema combinatório de topologia específica  
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1 – Discurso de Neutra no Instituto Governamental de Arte em Veneza,  
publicado em La Justiniano e na revista Arquitectura de Junho/Julho de 
1949.  
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O debate entre o artificial e o natural 
Este texto de Richard Neutra defende a construção “artificial” de um “lugar” com o recurso a todos os 
meios técnicos de uma época, como sendo muitas vezes a única possibilidade de edificação de um 
assentamento humano, sobretudo em situações de precariedade impostas pelas adversas 
circunstâncias locais: topográficas, climatéricas, materiais “autóctones” disponíveis, etc. Segundo o 
autor, é neste artífice de criação de um “alicerce” humano que se reconhece a beleza da “história” e 
dos avanços da humanidade, justificando, assim, que o progresso técnico continue a traçar um rumo 
de desenvolvimento. Neutra tenta, neste artigo, demonstrar a valência de adaptação da arquitectura 
“importada” a locais diferenciados da sua origem e, por esta via, demonstrar a aceitação dos 
contextos autóctones a uma arquitectura que por princípio lhe é estranha, “artificial”, comprovando 
com exemplos da história, a sua transformação na aparente “naturalidade” desse local (fig. 1). 

Este discurso, resultado da visita de Neutra a Itália, foi publicado na revista Arquitectura de 1949 
sediada em Lisboa, na altura com uma representação no Porto no escritório conjunto dos arquitectos 
Arménio Losa e Cassiano Barbosa e era leitura obrigatória dos arquitectos do ODAM. (1) O artigo é 
mostrado neste subcapítulo como exemplo do modo como é encarada a apropriação, por parte de 
uma maioria do Grupo, dos princípios da estética da máquina (mesmo que Portugal não possuísse 
essa “máquina”), tentando adoptá-la a circunstâncias diversas da sua origem e, inversamente, 
introduzindo nesta estética contribuições inerentes ao contexto arquitectónico específico português. 

Neste capítulo, pretende-se assim constatar o desenvolvimento do discurso de morfologia 
(abstracta) progressista do ODAM, explicitado no capítulo anterior, e as suas repercussões na 
produção projectual de um grupo tão numeroso. O discurso, muito apoiado na estética da máquina, 
assente numa grelha estrutural progressista, de geneologia internacional, no ajuste topológico à 
especificidade portuguesa comportará uma amplitude enorme de abordagens. Estas abordagens, 
recorrendo a unidades de projecto definidas e a um número reconhecido de elementos 
arquitectónicos de excelência, combinados de diversas maneiras estabelecem uma grande riqueza de 
soluções projectuais e vão ao encontro da diversidade abrangida pela arquitectura moderna e 
proclamada nos escritos do ODAM. Este leque de soluções proposto (pelo Grupo) apresentava uma 
grande variedade espacial, morfológica e construtiva, como se analisará nos projectos expostos neste 
subcapítulo. 

Os projectos do grupo assentes no discurso de morfologia espacial do ODAM, é 
compreensivelmente reforçado, como se depreende da leitura dos seus textos, por um interesse 
especial pela fábrica e pela oficina como programas representativos do novo modo de vida, facto 
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que no nosso entender justificará porventura a procura, por parte do ODAM, de uma imagem fabril 
nos grandes equipamentos e que levanta uma dúvida a responder pela análise aos projectos 
apresentados. Efectivamente, verificar-se-á neste subcapítulo, à semelhaça do exemplificado no artigo 
de Neutra, a vontade por parte do ODAM, de comprovar a ambivalência da arquitectura moderna a 
condições diversas da sua origem e, simultaneamente, os ajustes arquitectónicos a efecturar no 
conhecimento (por parte dos arquitectos do ODAM) do contexto específico português de modo a criar 
uma morfologia progressista sobretudo assente numa plasticidade tridimensional do “objecto” 
arquitectónico e traduzida num sistema combinatório de topologia (diversificada) específica. Estes 
ajustes, que permitiram a receptividade a intervenções aparentemente estranhas e impositivas, 
puseram em debate a validade do considerado artificial ou natural e relembraram a coexistência ao 
longo da história da interacção entre as aprendizagens universais/locais e vice-versa, 
contemporaneamente respondendo ao debate na “ordem do dia” entre modernidade/tradição. 

 
O debate entre o Universal e o Local 
O universal, encarado pelo ODAM como o “importado”, refere-se a toda a indústria de construção 
existente no resto da Europa e a correspondente estética representativa dos novos materiais. O local 
(tradicional), como vimos, para os arquitectos do ODAM, toma-se unicamente pelas características 
dos materiais locais e no conhecimento da artesania produtiva, como nos relembra Matos Veloso, no 
seu texto “A habitação rural e urbanismo": Arquitectos, urbanistas, engenheiros, etc., devem ter bem presente, que 

não são as características arquitectónicas inerentes e próprias de cada região que é preciso respeitar, mas sim os dados 

imperativos do clima, dados topográficos, meio geográfico (local, ambiente, paisagem). (2) Portanto, a definição de 
local comporta para o grupo apenas directrizes transitórias e não imutáveis, como nos explica Mário 
Bonito acercando-se às noções de regionalismo: As oscilações de clima nas diferentes posições geográficas, as 

actividades económicas de cada região, definem a natureza dos temas e condicionam os meios de construção. Na síntese, 

REGIONALISMO. Pela comunhão de esforços com os habitantes de outros climas, de outras posições geográficas, de outras 

regiões económicas, dentro de um Povo, de um Continente, do Universo, apuram-se os programas, aperfeiçoam-se as 

construções e definem-se as tarefas. Beneficia-se um bem colectivo. Os USOS, os COSTUMES, os REGULAMENTOS, a 

MODA, impõem ao REGIONALISMO directrizes transitórias. São, por natureza, condições temporárias. (3) Pela voz de 
Mário Bonito defende-se assim que a arquitectura contemporânea tem de ser mais que um problema 
mutável/passageiro, enfim variável dependente dos locais, constituindo-se antes como um problema 
universal de permanência de princípios e premissas. Estas premissas e princípios suportam-se na 
expressão da arquitectura “nova e útil” da 2.ª era “maquinista”, tomada na universalidade da  
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linguagem arquitectónica moderna a que o carácter humanista do Grupo imprime e acrescenta “o 
Humano”. Deste modo se explicita um axioma de conquista da universalidade do ODAM e descrito 
aqui por Mário Bonito; HABITAR, é função de viver. CONSTRUIR, é função de habitar. CRIAR, é para o Arquitecto função 

de construir. Em tudo, o ÚTIL, o HUMANO e o NOVO andam implícitos. O problema é mundial e por consequência, 

UNIVERSAL. A universalidade da arquitectura na opinião de Mário Bonito deve, assim, exprimir-se numa 
linguagem internacional, numa linguagem que se estabelece como necessidade imprescindível de um 
colectivo (social) consciente. Não é um capricho de um grupo que os estabelece: é um PROGRAMA DE 

CONSCIÊNCIA. O entendimento entre os POVOS nasce espontâneamente da comunhão dos esforços. A AROUITECTURA 

deve exprimir-se numa linguagem INTERNACIONAL. Esta linguagem será viva, poética, expressiva e variada (a originalidade, 

o ineditismo, são condições primeiras da obra de arte). A natureza dos temas e dos meios de construção implica a variedade 

das formas: o PODER DE CRIAR resulta, pela infinidade das técnicas numa fonte de inspiração permanente. (3) No entanto 
como se deduz do texto esta universalidade de linguagem internacional não implica uniformidade, 
antes pelo contrário, o entendimento da arquitectura como arte e não apenas técnica ao serviço do 
homem, introduz uma margem de manobra ao “criador”, que nesta frase de Mário Bonito está, no 
entanto, muito vinculada aos meios de construção e às técnicas disponíveis confirmando a filiação 
nesta fase do grupo à estética de linguagem do Moderno Internacional. 
 
Apologia à indústria portuguesa 
O confronto entre o universal e o local, dialéctica sempre latente no Grupo apostado na apologia ao 
progresso industrial, como referenciado no subcapítulo II.2.2, tem como objectivo essencial para o 
grupo para além da melhoria das condições de habitabilidade e de saúde pública das populações, 
elevar também o nível de vida estético e cultural da sociedade numa imperiosa actualização dos 
tempos, como nos sublinha Viana de Lima: O progresso industrial oferece possibilidades mais elevadas de colocar 

à disposição de um grande número de famílias habitações mais e mais confortáveis. A técnica, as funções da Arquitectura e 

do novo Urbanismo, podem, pois, conduzir a um meio ambiente superior, obtendo-se melhoria na qualidade e muito maior 

rapidez na execução e, portanto, uma correspondente economia. Esta actualização necessária para um ambiente 
superior dos tempos actuais da sociedade portuense, depende, para o ODAM, fundamentalmente do 
incremento da indústria moderna e da economia da produção em série, como nos continua a explicar 
Viana de Lima, A Arquitectura aproveitaria, assim, da indústria moderna, das diversas combinações, não só em grandeza 

como em engenho, além das possibilidades que oferecem os elementos standard. (…) que para produzir uma cultura 
estética para todos necessita de estar em contacto directo com a industrialização em massa, Janelas, 

equipamentos interiores, etc. pois o facto de serem produzidos em fábricas especializadas dar-lhes-á altas qualidades de  
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perfeição, rigor, segurança e até beleza. (4)  

Este ambiente superior de cultura estética para todos constitui uma obrigação do arquitecto 
moderno, como nos explica Arménio Losa: Ao arquitecto moderno impõem-se contudo novos deveres para com a 

sociedade a cujo serviço ficará mais intimamente ligado. Não poderá, como no passado, limitar-se a servir a um reduzido 

número de grandes senhores; nem se resignaria a glorificar os deuses ou os príncipes. Sua nova missão, mais importante e 

fecunda, é servir toda a população, todos os indivíduos. Obriga-o pois a aperfeiçoar ou a adquirir novos conhecimentos; 

obriga-se a mais estreita colaboração e dependência de técnica. O conhecimento das necessidades do homem em todos os 

seus aspectos, dos seus condicionamentos, das leis naturais que o regem, dos males de que padece, dos perigos a que está 

sujeito e do seu comportamento perante a máquina – tem de ser introduzido na cultura do arquitecto contemporâneo. E não 

será menos indispensável o conhecimento da máquina, das suas exigências, seus males ou perigos. Sem o conhecimento do 

homem e da máquina, o arquitecto não poderá intervir eficazmente; a sua colaboração será de reduzido benefício e a sua 

obra, obra de fachada. (5) Todo este texto “A arquitectura e as novas fábricas” de Arménio Losa revela um 
discurso de simbiose humanista e maquinista do ODAM (analisado em detalhe no capítulo anterior) 
que no confronto com o atraso da indústria (da construção) portuguesa se transforma num discurso 
optimista, à semelhança do idealismo corbusiano, ao encarar a posição desfavorável do país como 
uma possível vantagem e não um prejuízo grave. Segundo Arménio Losa o atraso nacional permitiria 
assim implementar num País “virgem”, em simultâneo as novas fábricas e o novo modo de construir 
moderno, perfeito, como nos continua a explicar: O apetrechamento industrial do País está apenas no seu início; 

grande parte das riquezas e recursos naturais ou não foram ainda explorados ou aguardam melhor aproveitamento. O País 

marcha na retaguarda das nações – que criaram e desenvolveram a civilização nova em que vivemos, civilização que 

regulamenta os actos da vida contemporânea. Terá pois de apressar-se para conquistar melhor posição na marcha do 

progresso. As grandes tarefas estão por realizar. Abre-se portanto na nossa frente um vasto panorama, cheio de prometedoras 

perspectivas para os espíritos criadores. O que não foi feito ainda – o que não está já irremediavelmente feito – pode ser 

concebido e realizado a partir de hoje em moldes actuais, com as experiências mais recentes. Pode ser inteiramente 

contemporâneo, moderno, perfeito. (6) 

 
As Novas Fábricas – Catedrais dos Tempos Modernos 
O crescimento da indústria portuguesa, na opinião do ODAM, criará assim mais riqueza, mais 
trabalho, e ciclicamente mais indústria em série, conduzindo a arquitectura para numa visão mais 
abrangente dos espaços vividos, interferindo na criação de todos os âmbitos da vida humana desde o 
alojamento passando pelo trabalho, lazer, cultura etc., como nos continua a explicar Arménio Losa: 

Essas grandes tarefas incluem grandes obras de construção: erguer-se-ão edifícios para abrigo das máquinas que multiplicam  
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o trabalho do homem e para o próprio homem que as faz movimentar; erguer-se-ão edifícios para o alojamento, a 

aprendizagem, a cultura e o recreio das populações atraídas pelas novas fontes da produção. Incluem, também, árduas mas 

promissoras tarefas de urbanização. Por fim, define-se a produção de uma arquitectura contemporânea 
preocupada desde o puxador até à cidade, estendendo-se assim a todo o território conhecido e 
expandindo-se infinitamente pelos vários campos de actuação, como nos continua a descrever 
Arménio Losa: O apetrechamento técnico e industrial impõe a profunda e consciente análise de todo o território para a 

melhor arrumação das indústrias e das populações que fará deslocar ou concentrar. Impõe que se explorem as riquezas do 

País, se aproveitem todos os recursos naturais. Os planos nacionais e, logo após, os planos regionais precederão os planos 

de urbanização (ou desurbanização) das cidades e dos aglomerados urbanos e rurais. Existe em potencial a possibilidade de 

planear cidades novas ou, pelo menos, importantes conjuntos urbanos. (6) 
 
Os novos campos de trabalho do arquitecto e a apologia à estética universal 
Os novos campos de trabalho da urbanística, passando pela arquitectura até ao design de objectos 
diários, do desenho de estruturas “macro às micro”, exigem dos arquitectos modernos do ODAM 
novas capacidades e entendimentos quer das práticas locais, quer sobretudo de um universo mais 
alargado de conhecimentos cada vez mais especificamente técnicos (obrigando ao trabalho em 
equipa com técnicos especializados). No entanto, todo este novo conhecimento não deve, segundo o 
grupo, perder de vista o entendimento das questões essencialmente disciplinares, o entendimento 
essencial do papel do arquitecto, o de criador (artista) e agora coordenador de uma vasta equipa, 
como refere Arménio Losa: O campo de acção do futuro é vasto, quase virgem. Dá lugar a todas as actividades 

imagináveis. Todas elas poderão ter lado a lado, sem acotovelamentos, o seu próprio lugar e o seu papel a desempenhar. A 

complexidade crescente das diversas actividades – de cada matéria, de cada técnica – cria a especialização e anula o 

amadorismo. O técnico, conhecedor profundo da sua especialidade, não pode abranger com a mesma profundeza todas as 

técnicas, e não pode ser sobretudo, ao mesmo tempo e completamente, homem de ciência e artista. Não pode executar 

sozinho obra perfeita. (7) A somar aos novos campos de trabalho do arquitecto, revela-nos ainda Arménio 
Losa que a necessidade cada vez maior do trabalho conjunto entre técnica e arte caminha para uma 
diferenciação cada vez menor entre beleza e utilidade que se reflecte num novo conceito estético (a 
plástica) de conhecimento universal e referenciado neste texto como as grandes obras de pura 
concepção da técnica que até à data estavam reservadas aos engenheiros: As grandes realizações – as 

grandes barragens, as próprias auto-estradas – produtos frios da técnica, começam a ser concebidas como autênticas obras 

de arte; ao objectivo utilitário inicial, segue-se o inesperado de toda a criação humana: a emoção. A emoção que provocam 

as grandes e pequenas realizações, que surge da sua contemplação, obriga a concebê-Ias em novos aspectos – com maior  
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respeito – obriga a apelar para todas as competências criadoras. E o arquitecto será chamado a intervir. (7) Este discurso 
de Arménio Losa evoca claramente Corbusier no seu texto “ vers une architecture” em defesa da 
estética pura das grandes obras de engenharia do princípio do século mas agora aproveitado pelo 
ODAM num entendimento de dialética contrária. O arquitecto é tomado não como figura seguidora 
somente da pureza de uma engenharia estetizada mas antes como ser humano no domínio total dos 
problemas técnicos e conhecedor priviligiado dos problemas estéticos de uma época e, por essa via, 
criador com à vontade no manuseamento dos novos instrumentos da ciência e da técnica, 
perfeitamente capaz de intervir em todos os novos campos disciplinares. 

Definem-se, deste modo, novos campos de actuação para o arquitecto, num novo papel de 
arquitecto construtor em novas áreas de intervenção anteriormente reservadas aos engenheiros ou 
outros técnicos, incluindo a edificação dos locais de trabalho O arquitecto será chamado a actuar em 

realizações que até há pouco lhe eram estranhas, ou onde se considerava dispensável e mesmo supérflua a sua intervenção. 

Verá ampliados os seus domínios clássicos. A sua colaboração será permanentemente reclamada: na barragem, na ponte, na 

auto-estrada, na oficina e na fábrica, sua intervenção será útil em todos os domínios da construção, em todas as pequenas e 

grandes realizações. E será indispensável na construção da fábrica ou da oficina. (7) Por este motivo, o ODAM 
chama, assim, a si a resolução edificativa urgente das fábricas e oficinas para o país e numa 
reividicação utópica incentiva ao desenvolvimento industrial como solução para todos os problemas 
de habitabilidade nacional. Estes arquitectos acusam as autoridades portuguesas do estado da 
indústria nacional que, no seu entender, perpetua o mau estado do panorama nacional concernente 
sobretudo ao espaço de trabalho de longa permanência, confiados na nova arquitectura “moderna” 
para a resolução deste problema Na edificação da fábrica tem sido sistematicamente dispensada a colaboração da 

Arquitectura. Os resultados estão patentes: as instalações industriais são, de um modo geral, edifícios negros e sujos, 

insuportáveis por dentro e por fora, nódoas na paisagem ou no panorama das cidades, locais onde o trabalho é, ou tortura, 

ou desmoralização. A Arquitectura tem as suas culpas. Tal como era definida até aos tempos modernos não se ajustava às 

necessidades da indústria; eram escassos os recursos da Arquitectura para resolver os problemas específicos da instalação 

industrial. (8) Deste modo, num país eminentemente rural, o ODAM sonha com a fábrica e a oficina 
como os espaços de trabalho mais representativos do novo modo de vida e simbolicamente 
representativos das suas Catedrais dos Tempos Modernos, como nos explica Arménio Losa: Hoje (o 

arquitecto) possui o domínio das novas técnicas e uma estética ajustada a essas técnicas. Tem a possibilidade de intervir 

utilmente, de contribuir com importante quota no embelezamento e na humanização dos estabelecimentos mais preciosos da 

nossa civilização devotada ao trabalho: a oficina e a fábrica. (…) O seu papel não será senão aparentemente utilitário. Neste 

campo vastíssimo e por explorar, as capacidades criadoras poderão expandir-se em expressões ainda não sonhadas. As  
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novas possibilidades do arquitecto não têm limites. E concluindo: A Arquitectura moderna, as técnicas modernas, os 

materiais novos, terão aqui o seu lugar incontestado. As fábricas, as oficinas, serão as suas grandes criações no futuro 

imediato - as catedrais dos tempos novos. (5) 

 
Da fábrica negra à fábrica verde 
Resumidamente como se depreende dos textos dos autores do ODAM sobretudo o de Arménio Losa 
“Indústria e Construção” nasceu uma nova forma de trabalho que corresponde sobretudo à 
substituição da fábrica negra pela fábrica verde, valor simbólico de passagem da era industrializada 
do século XIX para nova era da máquina limpa e radiosa do século XX e que se traduz numa nova 
expressão do trabalho moderno, à semelhança do discurso de “les trois établissements humaines“de 
Le Corbusier, de 1945, referenciado no grupo por Arménio Losa: (…) Porque o trabalho moderno pode dar, 

àqueles que o executam, o sentimento da sua grandiosidade, a percepção da sua beleza. «Se tudo está por regular ainda, no 

plano social, relativamente à justa interpretação dos direitos e deveres do trabalho, os construtores devem sem tardar meter 

ombros ao arranjo dos locais de trabalho. A ocupação útil do solo, as reservas rurais, as cidades da indústria e a sua trama, 

os locais de trama, enfim, – a biologia das suas circulações, a assemblagem dos seus edifícios, a eficiência destes. E, 

particularmente no que respeita à indústria, a fábrica dos cem anos do primeiro ciclo maquinista – a fábrica negra – poderá 

ser substituída pela fábrica verde». (8) Nesta nova cultura (moderna) de trabalho, segundo o grupo cabe ao 
arquitecto criar o ambiente estético e adequado à vida moderna, universalmente organizada de modo 
funcional, racional e democrática e condizente com a importância do papel social edilicamente 
transformador do arquitecto como nos continua a explicar Arménio losa: O papel do arquitecto será, neste 

importante campo, o de criar as condições de trabalho mais favoráveis dentro dos recursos novos que possui ao seu serviço: 

transformar o trabalho em satisfação; fornecer aos homens que produzem as instalações que dignificarão o seu trabalho; criar 

o ambiente que fornecerá as condições indispensáveis ao pleno rendimento das capacidades humanas. Construir os edifícios 

onde o trabalho se realize como prestação voluntária e entusiasta do esforço de cada um e não nas condições desumanas em 

que vem sendo condenado pela ignorância, pela inconsciência ou pelo desleixo. (5) 

 
Legislação: a necessária regulamentação libertária 
Mas as condições que permitem a consertação das vontades para que se possa realizar o advento e 
progresso da arquitectura e construção em Portugal, incluindo a viabilização da nova estética, o uso 
dos novos materiais e das novas técnicas e a consequente liberdade artística, está bloqueada pela 
legislação retrógrada e apertada do “Estado Novo”, pelo que os arquitectos do ODAM reividicam nos 
seus manifestos escritos a revisão de uma regulamentação eficaz e esclarecida contrária às rígidas  
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limitações institucionais existentes, tal como nos esclarece Matos Veloso, no seu texto “Os 
regulamentos da construção urbana e suas repercussões nas soluções modernas”, Tentar regulamentar, 

segundo os processos de construir, usados para o caso dos materiais, já noutras épocas e sempre explorados pelo homem, 

tomando como comparação os novos materiais: cimento, ferro, vidro, representa uma anquilose das possibilidades criadoras 

do arquitecto, do urbanista, do engenheiro, enfim, do técnico em geral. Regulamente-se tendo em vista novos materiais, 

novas técnicas e consequentemente novas ideias estéticas. (9) A defesa a favor de uma regulamentação eficaz 
para a arquitectura é entendida por parte do ODAM como intimamente ligada ao seu direito à 
liberdade de expressão arquitectónica e à experimentação para pôr em prática a nova plástica unida 
à nova formalidade construtiva moderna, configurando-se esta reividicação como uma ideia sempre 
presente no ODAM, como nos atestam as palavras de Matos Veloso: As soluções arquitectónicas, 

ultimamente procuradas, para a resolução de todo e qualquer problema da construção urbana enfermam fundamentalmente 

pela rigidez dos regulamentos respectivos a que se têm de sujeitar. Os condicionamentos e falta de liberdade na concepção 

artística, a que os arquitectos se vêem obrigados, por parte dos serviços camarários e por parte dos organismos do Estado, 

representam um grave problema para o desenvolvimento racional das cidades e dos campos. A falta de compreensão para o 

emprego de novos materiais e consequentemente novos processos de construir, que estimulam novas ideias estéticas, asfixia e 

limita consideravelmente o campo das realizações arquitectónicas. O progresso arquitectural em particular e o progresso 

técnico em geral não são levados em conta para a solução dos problemas tanto citadinos, como rurais. (9) Matos Veloso 
acrescenta neste seu texto “Os regulamentos da construção urbana e a sua repercussão nas soluções 
modernas” a necessidade de legislação que incentive à fabricação de elementos em série (industriais) 
que a ponha urgentemente à disposição da nova prática arquitectónica do Grupo. Lembremo-nos, ainda, 

que da standartização da construção, dependerá a perfeição da mesma. Assim, a organização da habitação variará à medida 

que se vá mecanizando o campo. O apetrechamento industrial do País está apenas no seu início; grande parte das riquezas e 

recursos naturais ou não foram ainda explorados ou aguardam melhor aproveitamento. O País marcha na retaguarda das 

nações – que criaram e desenvolveram a civilização nova em que vivemos, civilização que regulamenta os actos da vida 

contemporânea. Terá pois de apressar-se para conquistar melhor posição na marcha do progresso. (6) 

 

A selecção da estética fabril 
No entanto, a industrialização da arquitectura, para a maioria dos arquitectos do ODAM é entendida 
não como um processo fechado em si mesmo, mas como um ponto de partida e instrumento de 
estudo para a nova construção da forma arquitectónica. Por este motivo Viana de Lima não supõe a 
produção em série para a edificação como um pronto-a-vestir mas, como o autor referencia nos seus 
textos escritos, em prol da standartização, O progresso industrial atingiu tão elevado nível que pode contribuir de  

176 



 
uma maneira directa para a construção de edifícios e, muito especialmente, de casas de habitação, proporcionando os meios 

conducentes a uma melhor adaptação aos desejos actuais. (…) Fique desde já entendido, porém, que está longe desta 

concepção a edificação de casas em série. A série encontra verdadeira justificação na produção de elementos standartizados, 

tais como pavimentos, tectos, portas, janelas, equipamentos interiores, etc., pois o facto de serem produzidos em fábricas 

especializadas dar-lhes-á altas qualidades de perfeição rigor, segurança e até beleza. (4) Afirmação que comprova que 
a racionalidade no ODAM não radica na perfeição industrial do componente, que só por si se pode 
tornar uma ideologia, mas sim na capacidade humana para descobrir o que existe de comum em 
experiências afastadas entre si e em contextos diferentes mas que compartilham as mesmas 
preocupações do “homem contemporâneo”. 

O entendimento da arquitectura não como um mero processo de cópia de produção mecanicista 
é, deste modo, categoricamente desmentido pelo ODAM, que toma a máquina como um instrumento 
importante, o suficiente para permitir novas possibilidades de expressão identificativas do seu uso mas 
atribuindo ao arquitecto artista a responsabilidade de construção da expressividade formal final, 
realçando sempre a arquitectura não só como técnica mas sobretudo como arte. Uma arte “utilitária” 
diferenciada da noção de estilo, independente de um critério meramente formalista e distante do 
ensino académico imitativo e decorativo, como é exemplarmente explicado por Oliveira Martins: A 

ausência de conhecimentos teóricos acarreta a ignorância sobre o fenómeno da evolução da Arquitectura, acrescida pelo 

desconhecimento sobre o progresso das técnicas e dos sistemas construtivos. Assim se justifica que ainda impere a ideia da 

receita a aplicar dentro dos pseudo moldes das arquitecturas do passado. E, em presença de uma fábrica ou de uma gare, 

orienta-se a planificação como a de uma igreja ou a de um palácio: simetria de planta e de alçado, divisão das fachadas em 

três partes, sobrevivência das ordens através do Vignole. Nada mais propício à falência do estímulo investigador, do 

desinteresse construtivo, da descoberta e da criação. Enquanto os arquitectos assim trabalharem, amarrados a princípios de 

estética que se justifiquem a si mesmos, é pois natural que se instale, entre nós, o lugar-comum, pretendendo impor a ideia de 

que as soluções do passado devem presidir às realizações de hoje por processos imitativos. (10) De facto, o erro vem de 

longe! De que nos admiramos se nas próprias escolas se põem tão raramente as questões fundamentais? Os problemas da 

habitação mínima ou económica não existem para os nossos estudantes de Arquitectura e muito menos os programas 

abordando a questão do alojamento das populações. (11)   
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A RESPOSTA DESENHADA – O pragmatismo (do ODAM) no acrescento de valências 

arquitectónicas substantivas 
Para demonstrar a validade de uma arquitectura universal, o ODAM socorre-se da estética das 
construções industriais, tomada, a exemplo, das imagens dos silos de cereais americanos tão 
publicitados por Le Corbusier em “Vers une architecture”. A agressividade dos volumes geológicos, a 
insistência no perfil aparentemente duro das massas fortemente compactas, dos prismas puros e 
rectilíneos, permitirá ao ODAM associar-se à selecção do betão armado e por esta via deambular no 
âmbito de uma identificação com o repertório construtivo da construção monolítica corrente. A 
perfeita concorrência entre a técnica e a arte atingida nas imagens de uma grande maioria dos 
projectos (caso do concurso Lusalite) remete para as construções de betão armado como inspiradoras 
da reconquista ou redescoberta da pureza léxica que serve ao ODAM (inspirado por Le Corbusier) 
para se legitimar face à construção existente e que se perfila com um carácter intrinsecamente actual, 
sendo simultaneamente representativa de uma permanência. Efectivamente, os arquitectos do ODAM 
acompanhavam a par e passo a reconstrução da Europa e em Portugal os avanços do LNEC (12) 

sobre estruturas em betão armado (novas tecnologias como o betão esforçado, regulamento sísmicos 
etc…), como nos testemunha Teotónio Pereira: Acompanhava-se de perto o esforço da reconstrução na Europa 

devastada, com a difusão de novos princípios como a normalização, a modulação e a prefabricação. Os trabalhos do LNEC 

acompanhavam o interesse suscitado neste campo; simultaneamente, construíam-se os primeiros edifícios em betão armado, 

surgem os regulamentos anti-sísmicos, e introduzem-se novas tecnologias na construção dos edifícios, até aí só reservados às 

o bras públicas como o betão pré-esforçado. Estes foram também os anos da integração das artes plásticas, que servia de 

contraponto às preocupações tecnológicas e industrializantes. (13). Estes aspectos tecnológicos da construção 
tiveram uma grande importância em Portugal neste período.  

O ODAM recorre, assim, muitas vezes à imagem de uma estética fabril estandartizada mas 
curiosamente com a elaboração de elementos rudimentares artesanais. Esta produção estética de 
módulos repetidos que se traduzem em efeitos formais complexos remetem, deste modo, para uma 
linguagem de produção industrializada em série, conforme se atesta, neste subcapítulo, através do 
leque de projectos apresentados. A técnica avançada reivindicada pelo ODAM é pensada na prática, 
na produção de elementos standard simples (brise soleil, tectos falsos, elementos de revestimentos de 
fachadas e coberturas, etc.) que utilizados repetidamente se convertem em texturas formais complexas, 
enfaticamente expressivas, criados sobretudo a partir da capacidade inventiva dos autores mais do 
que de avançados meios técnicos e industriais disponíveis. Estes elementos “standartizados” apesar de 
sugerirem a filiação à indústria produtiva em série, maior parte das vezes, são produzidos 
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artesanalmente. Verifica-se deste modo nos trabalhos destes autores (do ODAM) um pragmatismo no 
acrescento de elementos e valências arquitectónicas substantivas na plasticidade tridimensional do 
“objecto” arquitectónico na procura desta ética fabril, conforme se atestará pelas suas soluções 
desenhadas. 

Num país eminentemente rural a selecção da fábrica e da oficina como edifício símbolo das 
catedrais dos tempos modernos porventura justifica, à falta de fábricas, a procura da imagem fabril 
nos grandes equipamentos desenhados pelo ODAM. Os elementos criados como módulos de 
repetição em série mas recorrendo a uma artesania produtiva existente se, incentivam a produção da 
repetição apelando a uma produção mais rápida, sistemática e uniformizadora, curiosamente 
resolvem também a estética industrializante embora paradoxalmente com recursos rudimentares 
obtidos sobretudo pela capacidade inventiva e criadora da concepção arquitectónica destes autores. 

Efectivamente quisemos, por um lado, neste subcapítulo apresentar um número elevado de casos, 
relativamente aos subcapítulos anteriores, suficientemente expressivo da numerosa perfiliação à 
estética das construções industriais e representativas da numerosa dimensão do Grupo. Por outro 
lado, tendo em conta a adesão muito representativa no Grupo a este tipo de abordagem, entendeu-
se que a exposição deveria, no entanto, ser simplificada e necessariamente restritiva, de modo que um 
número mínimo de casos diferenciados exemplificasse o sistema lógico concebido pelo ODAM. 
Sistema lógico que, funcionando como jogo combinatório e dedutível, abarca essencialmente a 
selecção comum, por parte destes arquitectos, de massas fortemente compactas, monolíticas e 
rectilíneas assentes quer na exploração interna da plasticidade tridimensional do “objecto” 
arquitectónico quer no tratamento de superfícies texturadas. 

A criação de diversas abordagens dentro deste padrão comum, incidindo sobretudo nas diferenças 
das texturas peliculares é notória logo ao nível da experimentação de programas, que variam desde a 
habitação unifamiliar (primeiros experimentos), à habitação em alojamentos colectivos, até a 
equipamentos vários, mas todos contidos na leitura da esfera do “objecto” arquitectónico. Esta 
experimentação projectual surge em exemplos ao longo dos anos 50 nos projectos de CODA, nos 
concursos e nas publicações das revistas da época e são aqui exemplificados através da análise dos 
seguintes projectos: o CODA de Corte Real, o Concurso Lusalite e o Edifício de Rui Pimentel todos de 
1950 e por fim, de data posterior, o CODA de Adalberto Dias, de 1953. 
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2- Casino e yacht-club de Pampulha, do arquitecto Oscar Niemeyer,  Genericamente, em todos estes projectos, a forma define-se na matriz tectónica (sintáctica) de 

volumetria cúbica explorada nas potencialidades de espacialidade interna tridimensional, através de 
acontecimentos arquitectónicos de eleição; no uso de espaços duplos de visualidade transversal, 
percursos calmos de “promenades arquitectónicas” em rampas, concentração dos serviços e 
racionalização das áreas programáticas e uma aposta no controlo da luz-sombra de entendimento da 
arquitectura como jogo sábio dos volumes por debaixo da luz. A sintaxe singular do grupo 
(relativamente ao modelo estético de referencial corbusiano) é explorada no ajuste aos 
condicionalismos climáticos e culturais locais com a expressividade dos novos materiais reflectida em 
novos elementos arquitectónicos de eleição: Brise-soleil, varanda com grelhas, cobertura inclinada ou 
em “borboleta”, etc. Impera sobretudo a ordem e expressão matérica das novas tecnologias usadas 
na tectónica pelicular dos revestimentos que remete para o jogo entre o elemento modular que pela 
sua repetição e textura combinatória alude a uma estética de produção fabril standartizada de 
construção que nestes casos se assemelham a arquitectura moderna referencial do país de afinidade 
de expressão à cultura Lusa – o Brasil.  

Far-se-á um percurso pelas várias soluções enfatizando em cada projecto o que se constitui como 
o cerne da sua validade moderna e, por outro, se assume como as suas valências culturais tentando, 
assim, focar os valores mais representativas desta concretização/actuação de um sistema 
combinatório de topologia especificamente portuense. Através dos exemplos projectuais em exposição 
(realizados), os autores esclarecem, deste modo, o conceito subjacente especificamente a cada 
projecto na universalidade da abstração da forma moderna. 
 
Programas racionalizados e valores “irracionais” do espaço (o parodoxo moderno) –  
O CODA de Corte Real  
A defesa pela componente mecanicista que se reflecte numa organização racional e funcional do 
espaço cruzado com as preocupações humanistas do ODAM reflectem uma abordagem 
arquitectónica que apesar de tomar o programa como um dado importante do projecto, define outras 
valências mais importantes para a concepção espacial. De facto, a arquitectura do ODAM atinge os 
seus melhores momentos quando nem a procura da redução a um programa mínimo, nem a técnica 
avançada, nem a planta livre representativa do avançado sistema estrutural reticulado, nem o espaço 
abstracto, se tornam, de modo dogmático, um fim em si mesmo. Um programa bem resolvido 
correspondendo mais às aspirações dos utilizadores do que apenas aos seus requisitos funcionais, a 
sua interpretação numa composição espacial equilibrada, integrada e respondendo às condições 
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PROJECTO CODA DE ANTÓNIO CORTE REAL – Albergue para 
reformados – 1953  
3.1 – Planta 
3.2 – Perspectiva 
3.3 – Alçados 
3.4 – Texto da memória descritiva 
 
Constituímos desde o primeiro momento ponto assente que problemas de 
construção dirigida ou de ordem colectiva implicam um completo sistema 
de valorização, normalmente atenuado no domínio da construção privada.  
(...) O problema em questão – um abrigo para antigos operários – não 
pode quanto a nós, ser resolvido com a objectividade que um programa 
somente discriminatório faria prever.  
(...) Cabe ao arquitecto construtor inquirir também das razões morais que 
lhe vão tornar possível construir. Se ele procedesse apenas solidário com 
um programa abstracto afastar-se-ia daquele critério que a nosso ver se 
afigura o mais justo.  
(...) Não estávamos em face, portanto, dum programa mínimo; havia pelo 
contrário que resolver com largueza, buscando as melhores condições de 
conforto físico.  
(...) O terreno a utilizar para a construção situa-se na margem direita do 
Rio Ave, à ilharga da zona residencial e escolar da entidade requerente.  
Este aglomerado dista cerca de 1 km. de vila do Conde, importante centro 
industrial agrícola e de comunicações.  
(...) Dois blocos dispondo de andar térreo e um pavimento elevado 
reúnem quatro zonas distintas que constituem o programa, a saber:  
1º Bloco - Bateria de células habitáveis orientada a nascente sul em 
pavimento elevado; instalações para o pessoal de serviço em andar térreo.  
2º Bloco -Admissão, refeitório em andar elevado; sala de leitura, cozinha e 
demais instalações de pessoal e serviços em cave. Um sistema de rampas 
ligará ambos os blocos, dispondo cada um de convenientes circulações 
verticais.  
(...) Um ligeiro declive amarra ao terreno os elementos de edificação e, 
definindo planos, constitui mais um factor de demarcação e zonamento. 
Acentua-se o declive no sentido nascente sul, correspondendo às maiores 
cotas - segundo bloco - uma zona desenvolvida, em cave.  
(...) Procurou manter-se a possível unidade de estrutura, regulando secções 
e espaçamentos. Uma malha de projecção rectangular define um sistema 
porticado de betão armado com pavimentos em betonilha e lajes de 
elementos vazados. 
Sempre que necessário se previram protecções de luz e calor por meio de 
isolamentos, palas e grelhas e estores tipo "Kirsch".  
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“envolventes” e à utilização dos recursos disponíveis a formalizar sistemas avançados de construção 
estavam muito mais implicados nesta conquista da forma moderna portuguesa, conforme explicita 
António Corte Real na memória descritiva do seu projecto de CODA (fig. 3.4). Este autor afirma que 
não é no entendimento do programa de modo abstracto e racionalizado ao mínimo que se define 
uma resposta moderna ao pedido para “um albergue para reformados” mas que esta se estabelece 
num “gasto e desperdício de espaço” que só deste modo permite satisfazer, no seu entender, os 
desejos dos usuários. Constituímos, desde o primeiro momento ponto assente que o problema de construção dirigida ou 

de ordem colectiva implicam um completo sistema de valorização, normalmente atenuado no domínio da construção privada. 

(...) O problema em questão – um abrigo para antigos operários – não pôde, quanto a nós, ser resolvido com a objectividade 

que um programa somente discriminatório faria prever. (...) Cabe ao arquitecto construtor inquirir também das razões morais 

que lhe vão tornar possível construir. Se ele procedesse apenas solidário com um programa abstracto afastar-se-ia daquele 

critério que a nosso ver se afigura o mais justo. (...) Não estávamos em face, portanto, dum programa mínimo; havia pelo 

contrário que resolver com largueza, buscando as melhores condições de conforto físico. (14)  

As objectividades programáticas das arquitecturas do Norte da Europa são aqui preteridas pela 
subjectividade da razão humana do ODAM que se reflecte neste autor no entendimento do programa 
pelo seu carácter singular e não abstracto, não quantitativo mas qualitativo. A procura das 
espacialidades e elementos arquitectónicos de eleição adequadas às aspirações desse programa no 
seu contexto cultural e social acertam-se num ajuste a uma tipologia formal de eleição – o claustro. A 
selecção da tipologia de claustro, permite, por um lado, a organização volumétrica de diferenciadas 
áreas programáticas numa metodologia de racionalização moderna, por outro, a alusão à reclusão 
necessária a uma etapa mais madura da vida, introduzindo também a ideia de percurso lento e 
meditativo que aprecia e reflecte melhor sobre a realidade exterior e interior. Esta selecção tipológica 
é tomada subjectivamente num adoçamento ao necessário entendimento cultural para um invulgar 
programa à data – um albergue de reformados. Neste caso, o autor elege também, a “promenade”, o 
percurso do idoso como a sua aspiração/necessidade essencial, conforme se atesta no projecto e no 
discurso de António Corte Real (fig. 3.1 a 3.4). O autor utiliza e reinterpreta a concepção da 
“promenade architectural no uso de uma rampa” como elemento arquitectónico espacial articulador 
de toda a concepção e composição volumétrica e motivadora do percurso diário do idoso, pois, 
ausente de entraves instransponíveis, permite, segundo o autor, a narração de um percurso desde a 
acolhedora sala de convívio, de grande altura, pelo corpo de ligação em rampas até às áreas 
reservadas aos quartos. Este corpo de rampas banhado de luz natural dada a sua formalização de 
parede em tijolo de vidro visível, unifica, como espaço contínuo, a sala ao corredor dos quartos e  
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reduz mentalmente o esforço necessário para percorrer a distância entre as várias áreas 
programáticas. A representatividade das rampas é deste modo visível em todo o edifício, 
estabelecendo inclusivamente, através das suas inclinações, a formalização dos volumes compositivos 
exteriores dinamizando a tipologia de claustro e definindo as diferentes cotas das caixas programáticos 
organizados à volta do pátio de acesso.  

Em resumo, neste projecto a valência moderna é visível por um lado, na introdução, nos novos 
programas de equipamentos da sociedade moderna – o lar de idosos – espaço de “recolha 
conventual” dos idosos modernos. Por outro, vê-se na formalização interna de novos espaços 
contínuos de visibilidade entre si através do pátio enfatizados pelo uso de rampas arquitectónicas, mas 
sempre coados por uma intencionalidade subjectiva de ajuste ao carácter cultural do território 
nacional na aceitação da figura do espaço conventual cujo exlíbris se configura no pátio – claustro - 
como espaço digno de recolha humana. Mas esta tipologia de pátio é trabalhada agora através de 
volumes que se definem com um perfil duro de massas compactas identificativo dos diferentes 
programas internos cuja superfície transmite uma imagem e modulação seriada como parte integrante 
do desenho arquitectónico remetendo deste modo para um “léxico industrial”. 
 
A imagem técnica pelo uso repetido de elementos simples em texturas formais 
complexas – O Concurso LUSALITE 
No prosseguimento de identificação formal de uma morfologia que remete para a expressividade 
maquinista de uma volumetria compacta única explorada sobretudo nas potencialidades do espaço 
tridimensional interno, ordenada por uma grelha estruturadora e por uma superfície reveladora de 
uma imagem standartizada/fabril, apresenta-se como paradigmático o conjunto de propostas do 
concurso Lusalite para a realização de um equipamento de praia standard para a promoção do 
material Lusalite. Este concurso, no seguimento dos inciadas em 1948, para a casa de férias no 
Rodízio e impulsionado pela mesma revista, conta nesta data (1950) com a colaboração do Sindicato 
Nacional dos Arquitectos, a Sociedade Nacional de Belas-Artes e o patrocínio da marca de 
fibrocimentos Lusalite. Comprovando o interesse nos novos materiais, o concurso é realizado de 
acordo com os ditames do júri no intuito de incentivar novas formas no uso do fibrocimento e 
simultaneamente abrir o leque de oportunidades aos novos arquitectos. O objectivo do concurso é o estudo 

da aplicação apropriada do material Lusalite nos seus múltiplos aspectos. Pretende-se, deste modo, proporcionar a realização 

de estudos onde apareça valorizada, com um propósito num conjunto arquitectónico e coerente com um sistema construtivo 

geral, ficando assim, o caminho aberto para o aparecimento de novas sugestões de emprego do fibrocimento. (15) 
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CONCURSO LUSALITE PARA UM EQUIPAMENTO DE PRAIA STANDARD 
4.1 – 2.º Prémio – Arquitecto Matos Veloso e J.J.Tinoco 
4.2 – 3.º Prémio – Archer de Carvalho – aluno do curso superior de 

Arquitectura 
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CONCURSO LUSALITE PARA UM EQUIPAMENTO DE PRAIA STANDARD 
4.3 – Menção Honrosa – Arquitecto Celestino de Castro 
4.4 – Menção Honrosa – Arquitecto João Andresen 

 



 
1º Prémio do concurso Lusalite – José Rafael Botelho 
5.1- Perspectiva 
5.2- Planta 
5.3- Pormenor 

Curiosamente, nos vários concursos realizados nesta altura, existe uma grande coincidência de 
concorrentes, registando-se sempre uma presença significativa de arquitectos do ODAM e embora 
neste concurso o primeiro premiado seja um arquitecto de Lisboa, os restantes premiados (2.º,3.º e 
menções honrosas) são elementos do ODAM, o que se configura já como uma situação comum na 
época, com a colocação dos arquitectos do grupo ODAM normalmente entre os melhores 
classificados. (fig. 4.1 a 4.4) e (fig. 5.1 a 5.3) 

O programa do equipamento consiste num pavilhão de restaurante dancing para 60 pessoas, 
balneários, respectivos serviços de apoio e serviço de aluguer de toldos, tendo como dado a 
contabilizar, a possibilidade de redução do número de salas a utilizar nos meses de menor movimento 
(Inverno) e o emprego obrigatório do material Lusalite. Apesar desta limitação “material” pelo uso 
obrigatório do Lusalite, o objectivo final, não é meramente a sua correcta aplicação mas antes a 
elaboração de uma ideia moderna que integre esta condicionante construtiva. De acordo com os 
propósitos expressos no lançamento do concurso e reafirmado pelo júri na sua avaliação, é preciso 
testemunhar o entendimento do projecto moderno como um todo globalizante e não como uma soma 
de fórmulas, tipologias, processos construtivos, etc., conforme descrito na sua acta do júri: (...) para 

poder chegar a uma decisão tão objectiva e justa quanto possíve, em que o conjunto das qualidades e defeitos de cada 

trabalho desse a medida do seu valor e não apenas um ou outro dos múltiplos aspectos por que podia ser apreciado – o 

efeito exterior, a aplicação de Lusalite, uma bonita estrutura etc. 
Entendeu o júri, por exemplo, que mesmo uma inteligente aplicação de Lusalite não poderia ‘salvar’ um edifício 

francamente mal implantado excessivamente caro, ou de defeituosas soluções quanto aos principais elementos do programa. 

(16)  

Identifica-se, deste modo, de comum, no conjunto destes projectos dos arquitectos do ODAM 
elaborados para este concurso, a aposta no volume único que não esquece a lição da plástica de 
tridimensionalidade pura proposta inicialmente por Delfim Amorim, na sua tipologia de eleição mas 
que coloca a cobertura e a suspensão do volume nos seus elementos de distinção em destaque. A 
identificação de uma especificidade estética/formal portuense assente no cumprimento dos 5 pontos 
do ODAM (conforme referenciado no subcapítulo anterior II.2.2) relativamente ao modelo de 
concepção de matriz mecanicista, diferencia-se sobretudo através quer da expressividade dada à 
cobertura que de plana passa a inclinada, quer pela substituição do vazio da área de pilotis pela 
introdução de corpos assentes no solo constituindo-se como base de envazamento sempre recuados e 
internos nos volumes suspensos do programa principal. Finalmente é sobretudo na reinterpretação da 
matriz espacial de volumes compactos únicos de formas rectilíneas mas que introduzem complexidade 
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formal à base de geometria pura que este conjunto de trabalhos se singulariza. As composições 
internas e externas são assentes numa dialéctica entre equilíbrio e vivacidade recorrendo ao uso 
enfático de elementos escultóricos singulares: escadas em caracol, rampas de acesso, bloco de 
serviços, palco, balcão etc,. Definem-se em comum como projectos em “caixas” arquitectónicas 
autónomas dispostas de forma marcada quase sempre num espaço “fluído” único, de volumetria 
interna tridimensional obtido pelo uso de pé-direitos duplos ou ampliados; pelas coberturas 
inclinadas, apontando para traçados soltos na planta que procuram libertar-se/autonomizar-se da 
estrutura métrica “racional”. As soluções apresentadas neste concurso têm efectivamente de comum, o 
uso de estruturas normalmente em laje e pilares de betão armado que permitem toda a espécie de 
traçados divisórios internos (independentes) e o abuso de grandes envidraçados que, conforme as 
necessidades, são protegidos por grelhas ou quebra-luz. A formalização do volume ganha realce quer 
pelas acessibilidades exteriores em rampas ou escadas como elementos autónomos com formas de 
grande valor escultural proporcionado pela plasticidade do betão armado quer ainda pela 
concretização das coberturas inclinadas que permitem sobretudo ampliar as dimensões de fachadas 
ganhando expressividade dinâmica nos alçados laterais e uma porporção apropriada ao carácter de 
edifício público sobretudo notório nos alçados longitudinais. Efectivamente, o elemento da cobertura, 
nestes projectos, apesar de formalizar-se como um plano, diferencia-se pela sua inclinação visível do 
modelo teórico ideal da tipologia urbana preconizado por Delfim Amorim no seu trabalho de CODA. 
Nos projectos de uma água única, a expresividade do volume configura-se nesta subversão ao 
modelo, distante da imagem de “telhado”, mas respeitando os seus pressupostos funcionais e 
construtivos convencionais (de condução das águas) para a singularidade formal moderna do plano 
inclinado (caso dos projectos de Matos Veloso, Archer de Carvalho e Celestino de Castro). No 
projecto de duas águas (projecto de João Andresen) apesar da sua formalização parecer mais 
próxima de um telhado tradicional, inverte-se o sentido de escoamento das águas com a inclinação 
dos planos de modo a estes convergirem para uma caleira central. Esta cobertura designada por 
cobertura em asa de borboleta, recua do plano da fachada de modo a tornar invisível a sua leitura 
nos alçados laterais e a manter a imagem de volumetria simples do prisma rectilíneo configurando-se 
mais próxima do modelo teórico matriz da cobertura plana em terraço e volumetria de geometria 
pura, (solução B CODA de Delfim Amorim). No entanto, o importante é que em ambos os casos 
parte-se do entendimento da sintaxe moderna pretendida para cada projecto mas que resolva quer a 
inclinação necessária ao uso apropriado do material imposto – o fibrocimento – quer permitindo a 
solução construtiva utilizar os processos da construção artesanal corrente.  
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Ao nível do embasamento, o desenvolvimento da complexidade do volume sugere a suspensão em 

pilotis mas permite sempre no piso térreo alguma ocupação programática que conforme 
referenciámos anteriormente substitui os pilotis por “caixas”, corpos de serviços anexos. O uso de 
texturas diferenciadas nestas “caixas” térreas de apoio do corpo suspenso (normalmente formalizado 
com um carácter mais “industrial”) resultado da aplicação de técnicas tradicionais no revestimento 
destas áreas ao nível do solo, tem como propósito não interferir com o entendimento do corpo 
suspenso e confere-lhe simultaneamente um pé de apoio de apego ao local. 

Formalmente a sintaxe linguística do volume de expressão “fabril” explora as possibilidades do 
novo material, o fibrocimento, que ora é revestimento de panos de fachada, enriquecido como tecido 
arquitectónico laboriosamente pensado em pormenor, ora é montado artesanalmente de modo a 
produzir sistemas supostamente standard em grelhas de brise-soleil fixas ou articuladas. Estes sistemas 
criam uma diversidade de texturas plásticas que substituem a leitura da tipologia corrente de janelas e 
varandas para rasgos, buracos e texturas variadas em que o importante é não só a forma abstracta 
enquanto tal, mas sobretudo a modulação (da intensidade) de luz solar sobre as superfícies 
arquitectónicas. Estes elementos de repetição são, curiosamente criados como módulos pensados em 
série mas recorrendo à capacidade artesã existente controlada pelo desenho do arquitecto criador do 
elemento modular gerador e controlador da expressividade da forma fabril (universal) de modo a 
responder à singulariedade das condicionantes, topológicas, climatéricas e culturais, locais: derivada 
da necessidade de ensombramento e controle dos ventos deste tipo de equipamentos à beira mar. 
Estas pesquisas arquitectónicas dos autores se, por um lado, incentivam a produção da repetição 
apelando a uma produção mais rápida, sistemática e uniformizadora, curiosamente resolvem também 
a estética industrializante paradoxalmente com elementos simples com recursos rudimentares obtidos 
sobretudo pela capacidade inventiva e criadora da concepção arquitectónica do projectista, 
concorrendo assim para dar resposta ao discurso teórico do Grupo pela primazia da produção 
industrializada e a apologia à standartização de elementos construtivos. Esta formalização no 
desenvolvimento da mecanicista “solução B” de Delfim Amorim testemunha agora o humanismo 
ampliado do grupo assente na exuberância de uma sensibilidade de cultura singular subjacente ao 
genius loci que se acusa na intensificação da complexidade formal e peculiar do prisma original de 
Delfim Amorim. A regularidade, a ortogonalidade e frontalidade reminiscente da arquitectura 
mecanicista corbusiana é humanisticamente corrigida aqui pela dispersão, desmembramento diáfono 
da superfície do volume, que substitui a sua massa compacta e lisa de base purista por um carácter 
poroso expansivo e transparente dos edifícios. O posicionamento axial da entrada, de raíz corbusiana,  
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6- Pavilhão do Brasil da exposição internacional de Nova Yorque de 1939, dos 

arquitectos Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Paul L. Wiener 
é substituído para um deslocamento de acesso lateral que induz ao movimento e à procura da forma 
limpa e essencial mas agora contaminada por um número variado de elementos arquitectónicos a 
inserir na composição. Em definição, os elementos da arquitectura moderna articulam-se numa 
composição aberta, oscilante, expansiva e dinâmica toda ela em vantagem de uma maior 
expressividade e carácter. Numa atitude progressista estes projectos embuídos de caracteres 
humanistas põem em dúvida os princípios do estrito funcionalismo em arquitectura. Do ideal expresso 
numa forma geométrica pura, rectilínea, ortogonal e de superfícies lisas inicialmente delineada em 
1948 e exemplificada na 2.ª tipologia “urbana” de Delfim Amorim (subcapítulo II.2.1) evoluiem 
caminhando para uma arquitectura mais expressiva e escultórica. 

O carácter dinâmico é visível, por exemplo, no projecto do arquitecto João Andresen que assenta 
na liberdade formal da organização espacial e no tratamento plástico do “objecto” arquitetónico 
através de uma promenade explícita que articula o espaço do edifício como estrutura de um jogo 
complexo interno e externo, elucidadamente representado no elemento combinado da escadaria em 
rampa exterior formalizada de molde escultórico e resumindo a procura de diversidade linguística 
destes projectos. 

O projecto de João Andresen remete para o imaginário do pavilhão do Brasil da feira de Nova 
Iorque de 1939 de Niemeyer ou do casino e yacht-club de Pampulha, numa adesão generalizada aos 
modelos do “Estilo Internacional” de modo semelhante à veiculada pela arquitectura brasileira 
(controlado pela acção formativa de Lúcio Costa e Óscar Niemeyer) a que não é alheia a exposição 
de arquitectura brasileira realizada em Portugal em 1948 (fig.2 e 6).  

A excelente qualidade gráfica dos desenhos deste concurso Lusalite comprova agora em 1950, 
comparativamente ao concurso para uma Casa de férias no Rodízio de 1948 (subcapítulo II.1.3.), 
uma maturidade desenvolvida na prática de concursos e exposições dos trabalhos. O uso da 
perspectiva neste concurso Lusalite, em detrimento da axonometria (elemento gráfico de excelência no 
concurso do Rodízio ou ainda no painel de Oliveira Martins, subcapítulo II.2.2) confere ao novo 
desenho, para além da cientificidade, universalidade, rigor e racionalidade do uso da geometria (de 
1948) a subjectividade do ponto de vista humano do ODAM. A reintepretação humanista do ODAM 
evolui em 1950 para uma prática em que a emotividade é um dado inerente ao autor criador que, 
nesta altura, interpreta o léxico linguístico universal de acordo com a sua cultura e perspectiva “local”. 
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Racionalismo e imaginação – O projecto de Rui Pimentel 
A preferência por uma liberdade compostiva em fuga (ou subversão) à limitação métrica estrutural 
da aparente rigidez tecnicista da tipologia mecanicista de Oliveira Martins e experimentada no 
conjunto de projectos do concurso Lusalite, resulta numa arquitectura de volumetria plástica de 
espacialidade escultural que é explicitamente expressa no projecto de outro elemento (já da 3.ª 
geração) do ODAM, o estudante Rui Pimentel. Este autor ganhou o concurso escolar com este 
projecto de um edifício urbano com o que participou no curso de verão de Veneza de 1952. A sua 
publicação na revista Arquitectura Cerâmica e Construção desse ano, com o eloquente título 
“Racionalismo e imaginação”, reflecte já o amadurecimento dos ideais modernos por parte do 
Grupo e o reconhecimento da classe, relativamente aos projectos do ODAM como expresso pelo 
director da revista Cerâmica e edificação. Há quanto tempo não folheiam o Corbusier? Esta pergunta não é 

retórica; mais destina-se a ser feita de vez em quando por cada um a si próprio. A verdade é que (vejam o Niemeyer dos 

últimos dias) a tendência para esquecer certas verdades fundamentais é grande. Em primeiro lugar lição de rigor chamada 

à ordem. Geometria. Em segundo lugar: lição de humildade, porque no Corbusier está quase tudo. (...) É pena que esta 

moradia de Rui Pimental, assim como aqui se apresenta, seja só para arquitectos; é impossível proporcionar ao leigo a 

leitura quanto mais o prazer – das subtilezas de um projecto em ortogonal. Mas o deixar-nos vaguear pelas soluções deste 

projecto constitui um daqueles passeios ‘arquitectónicos do mestre de Marselha’. Condicionamento: a moradia encaixada 

entre outras duas, numa rua da cidade – a tradicional vivenda do Porto, unifamiliar, em altura, de planta estreita e funda, 

aberta apenas em cada extremo. (Todos conhecemos essas casas inconfundíveis que formavam toda uma cidade; ainda 

não há muito, um bloco colectivo era no Norte ‘um prédio à moda de Lisboa’. Solução; quatro pilares deixam o piso 

inferior livre e sustentam os dois superiores, definem zonas. Leiam as plantas. Terraços, iluminação completa; variedade e 

elegância dentro de uma unidade total. Dois níveis estruturalmente possíveis para cada pavimento permitem jogos de pés 

direitos vários. Tudo pensado, engenhoso e imaginativo. Um objecto plástico para viver; a máquina para habitar’ de Le 

Corbusier sem o sentido maldoso dos que nunca a compreenderam. (17) 

Neste projecto do edifício urbano de Rui Pimentel, os excertos do artigo de apresentação da revista 
são, como exposto, claramente explícitos quanto à reinterpretação de elementos arquitectónicos 
“rotulados” do “Estilo Internacional” mas ajustando as novas solicitações de um programa, com todas 
as comodidades modernas, (área para garagem, quarto de hóspedes, cozinha totalmente equipada, 
solário em terraço etc…) a uma tipologia habitacional existente no lote de 6 metros da casa urbana 
do séc. XIX no Porto (fig. 7.1 e 7.5), testemunhando a interpretação livre e imaginativa de carácter 
humanista, mas guiada pela razão do moderno preconizado pelo ODAM. A defesa da “máquina de 
habitar” corbusiana é assim entendida pelo grupo não como estereótipo a seguir mas como ponto de 
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PROJECTO DO ARQUITECTO RUI PIMENTEL – uma moradia – 1952 
7.1 – Alçado 
7.2 – Planta de implantação 
7.3 – Plantas 
7.4 – Corte construtivo 
7.5 – Texto da memória descritiva 
 
Há quanto tempo não folheiam o Corbusier? Esta pergunta não é retórica;
mais: destina-se a ser feita de vez em quando por cada um a si próprio. A
verdade é que (vejam o Niemeyer dos últimos dias) a tendência para
esquecer certas verdades fundamentais é grande. Em primeiro lugar: lição
de rigor, chamada à ordem. Geometria. Em segundo lugar: lição de
humildade. Porque no Corbusier está quase tudo. Sem idolatria, e
admitindo a discutibilidade de muita coisa, isto não é mais do que constatar
um facto. Uma ideia entusiasma-nos, um partido novo; mais tarde estamos
a folhear o L-C. O diabo do velho já tinha pensado nisso. É como rever
Picasso – uma floresta de achados a acabar em estradas abertas a perder
de vista. Lição de coragem, também.  
O prazer de encontrar uma obra de arquitectura completa não é vulgar. É –
pena que esta moradia de Rui Pimentel, assim como aqui se apresenta, seja
só para arquitectos; é impossível proporcionar ao leigo a leitura -quanto
mais o prazer -das subtilezas dum projecto em ortogonal. Mas o deixar-nos
vaguear pelas soluções deste projecto constitui um daqueles «passeios
arquitectónico» do mestre de Marselha. Condicionamento: a moradia
encaixada entre outras duas, numa rua da cidade -a tradicional vivenda do
Porto, uni familiar, em altura, de planta estreita e funda, aberta apenas em
cada extremo. (Todos conhecemos essas casas inconfundíveis que
formavam toda uma cidade; ainda não há muito, um bloco colectivo era no
Norte «um prédio à moda de Lisboa). Solução: quatro pilares deixam o piso
inferior livre e sustentam os dois superiores, definem zonas. Leiam as
plantas. Terraços, iluminação completa; variedade e elegância dentro duma
unidade total. Dois níveis estruturalmente possíveis para cada pavimento
permitem jogos de pés direitos vários. Tudo é pensado, engenhoso e
imaginativo. Um objecto plástico para viver; a “máquina para habitar” de
Le Corbusier sem o sentido maldoso dos que nunca a compreenderam.  
Os arquitectos-pintores e escultores não são tantos como se esperaria na
Escola. E no entanto quanto há a ganhar duma especialização menos
restrita das várias artes plásticas! Assim é que constatamos que um Burle
Marx, um Le Corbusier, um Noguchi dão lições aos pintores que esquecem
a arquitectura e aos arquitectos que esquecem as artes plásticas. Um
arquitecto ganha o Concurso para o Monumento ao "Prisioneiro Político
Desconhecido. Mas não peço tanto. Basta aquela cultura plástica que saiba
distinguir o trigo do joio e não mutile irremediavelmente (porque em arte
quase tudo é definitivo) a unidade de certas obras. Não é difícil imaginar
na moradia de Rui Pimentel grandes painéis ou paredes com estes seus
desenhos gravados, pintados, projectados; para o vulgar quadro de
cavalete é que nela não haver, muito lugar. Lembro-me de certos desenhos
de Lima de Freitas, de Pomar, de Querubin Lapa, que «pedem» uma escala
definitivamente mais monumental do que a das molduras (e vidros, às
vezes) em que, nos aparecem nas Exposições. Será lesa - arte sugerir meios
mecânicos de ampliação e fixação? Será exagero pedir a produção em
série, para a casa comum, de elementos plásticos dimensionadas com a
intenção de ultrapassar o «bibelot», a estatueta?  
 

 



 
partida a ser reinterpretado pela singularidade do sujeito artista moderno conhecedor do espírito da 
época (universal) e simultaneamente da alma do “lugar” (local cultural). O exemplo da tipologia 
compositiva da casa Dominó de Oliveira Martins ou de Delfim Amorim é aqui formalizado ainda por 
um esqueleto estrutural mínimo preenchido com os materiais leves de revestimento (placas e caixilhos 
standards) que é elucidativo da nova ambiguidade intuitiva que se pretende introduzir à abstracção e 
à definição “hermética” da forma maquinista, acusado também internamente na pura exceptualidade 
das diferenças de cota do pavimento e do tecto, a lembrar o Ramplan loosiano (fig. 7.1 e 7.4). O 
elemento tipologicamente moderno da caixa de escadas em caracol é também agora hesitante entre 
a definição de “objecto” autónomo ou de espaço negativo da caixa conforme a sua leitura por pisos 
num dinamismo que remete ora para a leitura de espaço contínuo moderno ora para a 
reinterpretação da caixa de escada central, área de divisão estanque, da casa urbana do séc. XIX no 
Porto. Os elementos plásticos, apesar de reduzidos ao mínimo, atestam uma clareza de informação 
que extrema a afirmação da racionalidade moderna e simultaneamente apontam preocupações 
expressivas decorrentes de uma especificidade cultural cujo imaginário é subsequente a uma 
formação escolar ecléctica e a uma prática pautada pelo pragmatismo de recursos mínimos como 
matriz de elaboração de uma estética arquitectónica. 
 

O domínio técnico do moderno e a emergência do local – O CODA de Adalberto Dias  
Para finalizar, o último projecto apresentado, este CODA de 1953, atesta a continuidade destas 
experiências ao longo dos anos 50, mas num desenvolvimento da forma mais apurada no domínio e 
uso rigoroso das técnicas mistas novas e velhas, confirmando-se como o projecto mais rigoroso do 
conjunto. Repara-se nesta fase, em 1953, a atenção dada também à articulação da obra no local, 
conforme se compreende pela implantação do edifício que aproveita uma depressão do terreno para 
inserir o piso térreo (de entrada) na casa. Esta obra, apesar de se apresentar neste subcapítulo, poder-
se-á considerar de transição desta etapa para a etapa seguinte II.3. pelo nível de preocupações pelo 
lugar e na atenção à psicologia do utente que já expressa (fig. 8.1 a 8.7). 

Os novos programas (modernos) lêem-se em toda a casa. Na introdução de um quarto de 
hóspede, nos quartos das crianças dimensionados com mais uma cama para receber amigos 
(pensamento em ligação à eugenia moderna), na introdução do passa-pratos da cozinha para a sala, 
na cozinha completamente apetrechada com os novos equipamentos domésticos, etc. A cozinha 
racionalizada ao desenho integral de um número mínimo de armários necessários (inferior e superior 
à banca de trabalho) com mesas articuladas rebatíveis, escaparate específico para o caixote do lixo, 
etc., é claramente representativa da assimilação dos hábitos/vivências modernas. Estes novos 
programas são distribuídos num esquema muito claro e rigoroso de espaços racionalmente 
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organizados em núcleos programáticos claramente distintos. Estes núcleos divididos entre zonas 
privadas dos quartos e zonas comuns das salas e serviços apesar de apostarem numa morfologia de 
volume único, são traduzidos diferenciadamente pelo seu léxico compositivo (fig. 8.2). Efectivamente 
apesar da volumetria única adoptada, o desenho claramente diferenciado das duas zonas é lido no 
alçado da casa, a primeira zona intíma correspondente à varanda dos quartos, “porch” com saída 
que remete para um tema da arquitectura moderna de entre guerras e a segunda zona principal é 
expressa hierarquicamente nos grandes janelões da sala comum. No entanto a centralidade do 
projecto resolve-se sobretudo pelo discernimento do autor, por um lado, na concepção de uma sala 
comum resolvida em dois pisos diferenciados: - a sala principal no piso superior em extensão com a 
do piso térreo e por outro, na formalização da sala térrea protegida nas suas duas fachadas externas 
(nascente e Sul) com painéis móveis envidraçados conformando um espaço de entrada de 
continuidade exterior e interior que, tal como descreve o autor, se caracteriza como uma sala ao ar livre, cuja 

vedação se faz principalmente para a proteger dos ventos (18) remetendo-a para a apropriação do carácter das 
eiras das casas rurais do Norte do País. 

Relativamente à linguagem arquitectónica que a casa assume, a descrição do autor é claramente 
explícita, os alçados são a consequência lógica da solução de planta, do sistema da cobertura e dos materiais aplicados (os 

requeridos pelo local do terreno, por motivos estéticos, pelo fim a que se destina a casa e pelos desejos dos que serão seus 

habitantes) (18). A frase entre parênteses revela já a preocupação pelo genius Loci e pela psicologia do 
utente mas reafirma ainda e sobretudo a opção arquitectónica controlada pela racionalização do 
programa, dos sistemas construtivos e materiais como necessários e intervenientes no léxico expressivo 
da casa. 

Por exemplo, a cobertura em asa de borboleta que cedo aparece na obra de Corbusier e é 
frequente na obra de Niemeyer aparece aqui como solução que clarifica o valor do programa 
hierarquizado em diferentes volumes. A opção pela cobertura inclinada em asa de borboleta 
permitida pela construção em betão (em lage prefabricada e pilares) amplia a fachada principal a sul 
que ora é compositivamente subdividida em panos de fachada de igual porporção visível (na fachada 
dos quartos em varanda) ora permite a introdução de grandes janelas (no volume da sala) sempre 
através da marcação de linteis em betão quer exteriores quer interiores (fig. 8.3).  

No entanto, o mais interessante na resolução volumétrica deste edifício reside numa nova forma 
de suspender o volume principal da casa, não concentrada nos pilotis, mas antes procurando a forma 
radical de ausência de suporte de matéria, através do uso do espaço contínuo miesiano, exterior – 
interior, formalizado na sala térrea da casa. Este espaço contínuo só é possível com recurso a painéis 
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PROJECTO CODA DE ADALBERTO GONÇALVES DIAS – uma casa de férias 
– 1953  
8.1- Perspectiva 
8.2- Planta 
8.3- Cortes 
8.4- Texto da memória descritiva 
 
Num terreno situado junto da estrada que liga Vale de Cambra a Oliveira de 
Azeméis, e a pouco mais de dois quilómetros daquela vila, pretende construir-
se uma habitação de férias. Esse terreno é íngreme e irregular e frente a ele 
desenvolve-se uma vasta paisagem, de grande beleza. Foi nossa intenção 
implantar o edifício de tal modo que aparecesse perfeitamente enquadrado 
neste ambiente. Deste desejo conseguimos, pelo menos, uma casa que 
satisfaz completamente o fim a que se destina. 
O órgão central duma casa desta natureza é, naturalmente, uma sala comum. 
Aparece-nos aqui em dois pavimentos, tendo o inferior resultado do 
aproveitamento duma depressão do terreno. Nesse piso a sala é inteiramente 
envidraçada, com painéis móveis, nas duas faces exteriores (nascente e sul) o 
que torna pouco marcada a sua separação com o terreno circundante. É uma 
sala ao ar livre, cuja vedação se faz principalmente para proteger dos ventos. 
O segundo piso da sala comum, mais resguardado e debruçado sobre o 
terreno, é o centro da vida interior da habitação. Aí se descansa, conversa, 
trabalha e aí se tomam as refeições num recanto apropriado, ligado à cozinha 
por um passe-pratos. Com este órgão principal da casa, que é a sala comum, 
articulam-se as outras zonas. Com o primeiro piso, a rouparia e a garrafeira; 
com o segundo piso, e para o lado norte, a zona de serviço com a cozinha, 
quarto de criada e sanitários; para o lado poente, a zona intima, com um 
quarto de banho completo, um lavabo com retrete e lavatório e quartos de 
dormir. 
Estes quartos destinam-se: dois para os filhos, podendo cada filho levar um 
amigo; um para o casal e outro para hóspedes (a família é formada por um 
casal e dois filhos de sexos diferentes, agora com quatro e seis anos de 
idade). 
Todas as zonas comunicam directamente com o exterior. Os alçados são a 
consequência lógica da solução de planta, do sistema de cobertura e dos 
materiais aplicados (os requeridos pelo local do terreno, por motivos estéticos, 
pelo fim a que se destina a casa e pelos desejos dos que serão seus 
habitantes). Na fachada exposta a sul, a mais rasgada, adoptaram-se 
adequados meios de protecção contra o calor: portadas e persianas 
(projectáveis as da sala comum) e palas de betão colocadas de tal forma que 
permitindo a entrada do solo no Inverno, a impedem na época de maior 
calor. 
Os desenhos que se apresentam e as descrições feitas no caderno de 
encargos afiguram-se-nos suficientes para completo esclarecimento do 
projecto. 
No estudo do projecto não se cumpriram algumas das prescrições do R.G das 
E.U. não só por esta obra não se encontra abrangida por ele mas também por 
não o julgarmos necessário para a salubridade do edifício. 
Uma pequena estrada, em rampa, a construir desde a estrada nacional, 
conduzirá o automóvel a um abrigo encaixado no terreno numa cota inferior à 
da casa. Atinge-se esta por vários lanços de escadas ou por rampas. 
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PROJECTO CODA DE ADALBERTO GONÇALVES DIAS – uma casa de 
férias – 1953 
8.5- Planta e cortes da cozinha 
8.6- Alçado e corte construtivo do caixilho da sala 
8.7- Alçado, planta e corte construtivo da escada 

 



 
transparentes móveis que procuram simultaneamente a resolução da dobragem do soco de 
embasamento de contacto com o terreno numa enfatização de volume suspenso (fig. 8.1). Este volume 
corresponde à sala superior (piso 1) por um lado lê-se como uma caixa que habilmente recua para 
segundo plano o volume da cozinha, (segunda ala da cobertura em borboleta) ao definir o seu limite 
no aro de parede que resolve o desenho da gárgula, queda das águas pluviais (fig. 8.5); por outro 
lado, compõe em primeiro plano uma abertura na fachada principal sul com uma janela cujo 
desenho horizontal se aproxima dos alinhamentos horizontais impostos à fachada da varanda dos 
quartos. No entanto, no ângulo de viragem deste volume formaliza-se um grande vão, a nascente, 
que escapa aos restantes alinhamentos existentes e revelar o carácter pelicular da membrana da caixa 
envolvente em reboco (o caixilho interno em madeira é mais pequeno) e que termina na área 
correspondente à sala de jantar, deste modo, a forçar uma leitura de caixa orientada para a fachada 
ampliada (fig. 8.6). Este vão da fachada nascente, desmembraniza o volume da compactada caixa 
suspensa remetendo, por esta via, para a lei de contraste de Breuer entre a compacticidade aparente 
do volume e a sua dissolvência. O entendimento estratégico da lei dos opostos de Breuer parece estar 
já aqui presente também no constraste entre a construção maciça e intercruzada dos muros de 
alvenaria de granito e o carácter pelicular da caixa em betão em permanente desmembração. 

Efectivamente o rigor deste projecto coloca a atenção na materialidade e execução dos detalhes 
importantes para o resultado qualitativo final da obra. Este cuidado posto na materialidade e na 
execução dos detalhes avança já no sentido de um brutalismo expressivo de alguns elementos 
arquitectónicos, a caleira que passa a gárgula enérgica, a chaminé em granito que passa a 
paralelepípedo puro de resolução estrutural e suporte das transparentes escadas metálicas (escadas 
idênticas às de Breuer), mas cuja expressividade assenta na textura do perpeanho (cantaria) de granito 
tosco. Revela-se o domínio construtivo do grupo quer na utilização dos novos quer dos velhos 
materiais e no uso que se torna corrente de técnicas mistas (novas e velhas) conforme a expressão 
arquitectónica pretendida (fig.8.7). 

 
Técnicas e materiais mistos, novos e velhos  
O domínio técnico dos materiais e sistemas modernos é nesta obra contaminado pela imaginação 
portuense. A estrutura em pilares e vigas de betão (de apoio às placas prefabricadas sucol) utilizada 
na cobertura e em alguns pavimentos é, deste modo, cruzada com fundações e paredes portantes em 
alvenaria de granito. O uso dos novos materiais promove o aparecimento de novos elementos em 
betão aparente; pilares (com cofragem de tubo de fibro-cimento) padieiras a marcar limites, palas, 
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em alvenaria de granito. O uso dos novos materiais promove o aparecimento de novos elementos em 
betão aparente; pilares (com cofragem de tubo de fibro-cimento) padieiras a marcar limites, palas, 
bancos e floreiras, elementos que exigem uma qualidade de execução primorosa a que a artesania 
portuguesa sobretudo afecta à arte de pedreiro e carpiteiro está à altura de dar resposta. O desenho 
destes elementos arquitectónicos, como as palas ou padieiras salientes em faixas horizontais em 
betão, permite controlar os meios de protecção da intensa luz e calor português num desenho 
compositivo de marcação de horizontalidades depuradas e modernas. O reforço das linhas 
horizontais salientes (em padieiras) permite neste projecto controlar e inserir os vários panos de 
revestimentos quer sejam portadas e vidros, cartão..., ou ainda, apenas reboco.  

Internamente estes elementos arquitectónicos de controlo das padieiras e soleiras salientes e corridas 
ao longo do compartimento permitem embutir muito mobiliário o que remete para a pesquisa de 
racionalização e organização de todo o espaço de comodidade da vida doméstica moderna à 
semelhança dos estudos feitos na altura no EUA para as “Case Study House”. 

Afectada pelo o novo desenho moderno e formalizada com uma nova sintaxe, os elementos 
arquitectónicos como caixilhos, portadas, escadas, etc., procuram responder a uma linguagem 
depurada de dimensionamento delgado (reduzido ao mínimo) pelo que recorrem ao apoio das novas 
peças construtivas metálicas. É o caso dos caixilhos ou portadas formalizadas como planos de correr 
que recorrem a trilhos de metal ou com funcionalidades simultâneas de abrir e/ou basculantes, (como 
o caixilho da sala comum constituído por três folhas de correr e uma parte fixa com básculas), ou o 
caixilho da fachada norte em gracifier, básculas de ferro na galeria dos quartos, ou ainda das 
portadas da sala comum com uma parte central projectada. De forma mais curiosa, à semelhança 
das escadas metálicas de Breuer, impresso num carácter estruturalista de escadas abertas, o desenho 
destas escadas é de madeira em que são, neste caso, substituídas as vigas metálicas pelas de madeira 
apenas com delicados pernos metálicos de ligamento à estrutura portante, facto que revela a restricta 
utilização atribuida à obra de serrelharia em Portugal. 

O domínio construtivo dos novos sistemas e materiais é assim demonstrado na resolução complexa 
tomada para a pormenorização das vãos e portadas da sala cujo novo sistema de abertura de correr 
permite a estética planar pretendida. Estes caixilhos inseridos num plano único de revestimento, 
comporta-se como um claro exemplo de domínio técnico por parte do Grupo, de uma aprendizagem 
que pressupõe quer a nova contribuição tecnológica em novos perfis e ferragens, (como a guia em 
ferro com rolamentos em esferas) quer ainda a mistura dos caixilhos exteriores em madeira de 
macacaúba (obra de carácter local) mas agora com um desenho puro que obriga a batentes em 
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alumínio (peças importadas) ou ainda ao uso para as portadas de madeira no exterior e madeira 
prensada ultra dura no interior que, só por si, representa facilidade e qualidade de execução a que os 
carpinteiros, como a mão-de-obra local, se ajustam numa actualização com sentido de uma certa 
especialização. Esta actualização de detalhe e mestria executiva pressupõe por parte do arquitecto o 
conhecimento aprofundado dos modos de execução dos carpinteiros locais. O uso de estruturas 
metálicas revela-se em elementos menores como nas escadas ou pontos de suporte que se querem 
invisíveis como os dois tubos e ferro de 3 polgadas nas galerias dos quartos ou como os elementos de 
reforço e ferragens das peças de carpintaria.  

Deste modo se compreende que a necessidade do uso misto de estruturas e materiais novos e 
velhos corresponde a um critério expressivo determinado em que o “novo” procura uma componente 
plástica mais abstracta (e leve) e o “vellho” imprime um carácter mais expressivo (pesado) ao 
“objecto” arquitectónico. Esta dualidade observa-se na própria implantação dos volumes em que o 
arquitecto para consolidar a casa ao terreno, usa uma parede de suporte a toda altura (dois pisos) 
posicionando o granito aparente nas duas salas em continuidade como embasamento exterior do 
terreiro de entrada, tornando este pano de parede, elemento divisório de expressividade tosco que 
marca a ruptura entre as duas zonas principais: a íntima e a comum. 

A procura da expressão dos novos materiais torna-se, por este meio, mais complexa abrindo 
campo ao uso de diversos materiais e texturas em detrimento da uniformização de materiais e de 
elementos construtivos (ora caixilhos ora painéis, etc.) da “estética mecanicista”, pura, uniforme e 
modularmente repetitivo. Procura-se agora a diversificação quer pelas texturas de diferentes materiais 
quer pela abertura de vãos entre os elementos estruturais e os de revestimento. Esta procura 
expressiva aproxima-se já (neste caso) de um brutalismo material como referenciado anteriormente.  
No entanto, o ênfase neste trabalho centra-se não tanto nos novos materiais e estruturas mas mais no 
uso combinado entre o novo material, estrutura processos construtivos, elementos arquitectónicos, etc. 
que se convencionaliza como elemento leve (painel, plano, coluna, caixa abstracta, etc.) e o velho em 
volume autoportante representativo da sua condição construtiva, (parede, vão, etc.) numa solução 
mais integrada, mais dominada, na caracterização da forma moderna universalmente abstracta mas 
agora referenciada à cultura local. A qualidade e o controlo do projecto são, assim, mais visíveis no 
cuidado posto na execução do detalhe e na abstracção da tecnicidade do material, não como 
elemento autónomo, mas num conjunto indivisível de elementos combinados que contribuem para a 
ideia de volume geológico único, não como estrutura de revestimento mas sim como painéis materiais 
(visíveis no grande envidraçado da entrada). 
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O prisma único, a espacialidade vertical e as combinações possíveis  
Ficam assim estabelecidas umas unidades de projecto bem definidas: por um lado, entre os caracteres 
morfológicos de volumetria que aposta nos volumes únicos com cobertura inclinada (normalmente 
num plano único) que introduz dinamismo ao volume puro e rectilíneo reflectida em espacialidades 
tridimensionais e, por outro, nas várias dimensões arquitectónicas introduzidas na gravitacionalidade 
do volume (relação com solo). A definição do seu limite (remate superior) aponta na combinação de 
formalizações morfológicas e construtivas para uma variedade de casos possíveis diversificando 
sobretudo na sua formalização ora pelicular, ora maciça. Mais que uns protótipos fixos, estes 
arquitectos estabelecem umas unidades ou elementos definindo um processo que funciona como um 
sistema lógico e dedutível, cujo carácter combinatório permite uma variedade acrescida. 

199 



 
 

200 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.2.4 A arquitectura, a natureza e a importância do detalhe 
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1- Texto de Marcel Breuer, publicado na revista Arquitectura de Julho de 
1948. 

 



 
A valência de outros discursos 
Este texto de Marcel Breuer, publicado na revista Arquitectura n.º 25, de Julho de 1948 (1), vai ao 
encontro do entendimento alargado no Grupo de que as bases da arquitectura moderna não residem 
nos novos materiais, nem nas novas formas, mas sim na nova mentalidade adoptada para analisar as 
necessidades presentes, conforme reinvindicado pelo Grupo no seu slogan de abertura da exposição 
de 1951 (fig. 1). Os nossos edifícios são diferentes dos do passado porque vivemos num mundo diferente. 
Implicitamente, esta frase universal pressupõe o aceitar, dentro do Grupo, de uma diversidade de 
discursos linguísticos modernos. Efectivamente, encontra-se uma linha de pensamento minoritária no 
Grupo (a corrente maioritária do grupo foi estudada nos subcapítulos II.2.2 e II.2.3) centrada na 
resolução de uma das suas preocupações fundamentais, a dicotomia específica da arquitectura 
portuense entre o Moderno e a tradição, entre o internacional e o local.  

Relembrando o conteúdo da introdução à II PARTE, “A VALIDAÇÃO TEÓRICA E PROJECTUAL DO 
ODAM”, foi mencionado que ao longo da actividade do Grupo surge mais do que uma só fisionomia 
representativa da sua modernidade. Por um lado, uma maioria que se identifica uniformizadoramente 
com uma preferência (sobretudo na capacidade expressiva) de novos materiais ou técnicas 
essencialmente de carácter “maquinista” ou “purista” (explicitado ao longo dos capítulos II.2 e II.3), 
assente na plástica do betão armado ou na tectónica dos novos materiais de revestimento de pré 
fabricação construtiva. Por outro lado, em simultâneo, uma minoria de arquitectos do Grupo coloca o 
ênfase, mais do que na expressividade caracterizadora do novo material, na resolução da dicotomia 
presente inicialmente a debate no grupo e que se traduz na resolução entre valores de elementos 
opostos, concentrado em redor da dialéctica modernidade versus tradição, num discurso e prática 
que se analisará em pormenor neste subcapítulo II.2.4. 

Desde o início da formação do Grupo que é permitido no seu seio, a abertura a várias leituras 
linguísticas, como se verifica pela leitura dos textos do ODAM. Oliveira Martins, por exemplo ao 
insurgir-se contra a caracterização da arquitectura por questões meramente estéticas (estilísticas), de 
visão restritiva ou ortodoxa, apela à diversificação de outros discursos. Como foi possível encontrar estas 

respostas aos problemas de Arquitectura e Urbanismo do nosso tempo? As contribuições são inúmeras e 
universais. Oliveira Martins abre, deste modo, o leque de opções no ODAM, no reconhecimento da 
arquitectura moderna, não como formalização de molde único, mas numa visão mais alargada. Este 
autor evoca para isso a contribuição de mestres modernos tão díspares como Gropius, Mies, Breuer 
ou Aalto, Como já disseram, desde Tony Garnier, com a sua Cidade Industrial, em 1900, passando por Le Corbusier, em 

1922, com L’Esprit nouveau, e 1930 com La Ville radieuse, que era apontado um caminho. (…) Já muito antes assistimos à  
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intervenção de Ruskin, Camilo Sitte, Otto Wagner e Hoffman, Berlage, Van de Veld, Bandot, Sant-Elia, Moser, Wright Lurçat, 

uma inteira geração de arquitectos, para citar só os mais notáveis, que havia expresso nos seus livros ou com as suas obras 

algumas ideias fundamentais sobre Arquitectura e Urbanismo. A importância da Bauhaus, com Walter Gropius, Mies Van der 

Rohe e Marcel Breur, tornou-se incalculável, assim como a de Alvar Aalto, em trabalhos e concursos internacionais. (2) 
Oliveira Martins recorre também a ensinamentos contemporâneos, não só do campo disciplinar, mas 
também de outros campos artísticos, tomando como exemplos de criatividade imaginativa, desde a 
república de Platão às cidades de Júlio Verne. 
 
A verdade filosófica da época 
Oliveira Martins mostra-se, muito atento e actualizado, quer no campo da cultura arquitectónica quer 
artística e no entendimento da importância destes conhecimentos para o contributo da “construção da 
forma moderna”. O apelo ao estudo das vanguardas pictóricas modernas, mencionadas no 
subcapítulo II.2.1, conjuntamente com o saber da cultura geral imprescindível ao exercício da 
profissão, a relembrar as exigências do ensino de Vitrúvio, aparece na clarificação da interligação 
entre os conceitos de “utilidade/ciência-técnica” e “estética/arte” e na percepção da existência 
obrigatória de uma cultura moderna extensível a todos os meios de expressão da sociedade 
contemporânea. Este autor, na defesa da implementação da arquitetcura moderna, contra a ideia 
vulgarizada (entre o senso comum) da sua monotonia estética, recorre às analogias entre a 
arquitectura e outros campos artísticos. Oliveira Martins defendendo a necessária emergência do 
“novo” como expressão do espírito de uma época, veiculada pela inteligência racional do artista, 
pedagogicamente, descreve: No entanto, ninguém se queixou de que as composições dos grandes músicos fossem 

monótonas ou pouco originais, apesar de existirem apenas sete notas naturais! Singularmente é também Oliveira 
Martins que aponta o moderno como um conceito para além de universal, intemporal, como se deduz 
do seguinte extracto de texto do autor: (…) Não admira, pois, que mais uma vez surgisse a eterna questão do ontem 

e amanhã, o inevitável ataque ao moderno, aos novos conceitos que ideias e homens sofreram em todos os tempos – houve 

moderno em todas as épocas – quer se tratasse da música de um Beethoven ou de um Stravinsky, da ciência de um Galileu 

ou de um Pasteur, da literatura de um Shakespeare ou de um Tolstoi e da arquitectura de um Miguel Ângelo ou de um Le 

Corbusier. Sabemos hoje quem tinha razão. Este autor defende assim, mais que uma estética, a ética do 
moderno, na sua incansável demanda da razão e, por esta via, contra os canônes estilísticos 
estabelecidos, confiando que a procura da estética moderna passa pela procura intelectual do 
arquitecto/artista, da verdade filosófica da época (conforme referenciado no capítulo II.2). É necessário 

hoje, como ontem, defender os direitos do pensamento – triunfo da razão – defender os direitos da ciência e da arte, difundir 
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largamente os seus resultados, lutar contra os preconceitos, os dogmas falaciosos, para que se possa encontrar uma visão do 

Mundo mais verdadeira e mais fecunda que a de hoje. Em suma: falta-nos conhecimento e compreensão desta posição 

filosófica. Vivemos desde há muito, há séculos, com a ideia falsa de que a arte é uma espécie distinta de todas as outras 

formas da inteligência, absolutamente independente, tendo a seu cuidado os elementos do seu desenvolvimento na 

imaginação fantasista e caprichosa do artista em si mesmo. Confiemos, no entanto, que as divergências atenuar-se-ão assim 

como as divergências estéreis. É tempo de chegarmos a uma atitude positiva. (3). 

 

O moderno como método 
Apesar de uma atitude positiva relativamente ao entendimento filosófico do moderno como baluarte 
da verdade e o sentido da arte como expressão intelectual de uma época, Oliveira Martins explicita 
também no seu texto que existem alguns casos de uso abusivamente formal da arquitectura do 
movimento moderno. Reportando-se à propagação indiferenciada do “Estilo Internacional”, refere que 
a total compreensão da arquitectura moderna se deve considerar nos diversos problemas, nas suas 
relações de interdependência estética, político-social e técnico-económica, específica de cada 
contexto cultural avaliadas pelo intelecto artístico, portanto o moderno tomado mais como método a 
seguir que como forma ou estilo a copiar. Esta ideia também é apontada por Matos Velosos 
(subcapítulo II.2.1) ao reconhere que a má aceitação da arquitectura moderna advém também dos 
maus exemplos arquitectónicos construídos pelos profissionais (da edificação) que apostam apenas 
em imagens pré-concebidas na falta de entendimento da construção da forma moderna como 
concepção ajustada, caso a caso. Este autor admite que ideias erradas e maus exemplos de utilização 
da forma pela forma, de imagens supostamente modernas, contribuíram para a exclusão das 
correntes modernas em Portugal e escreve: 1- A escassez de ideias e as interpretações erradas provenientes de uma 

visão unilateral e da influência da errada actuação e dos maus exemplos, tem conduzido à exclusão, entre nós, das correntes 

modernas de Arquitectura e Urbanismo já com grande aceitação noutros países da Europa e da América. (4). Neste 
sentido, Oliveira Martins advoga a aceitação de uma arquitectura que, independentemente da sua 
formalização linguística, seja correctamente interpretada, apontando para este efeito um ponto 
essencial a cumprir: a adopção e defesa de várias doutrinas no Grupo baseadas no conhecimento da 
arquitectura moderna contemporânea mas alicerçadas no estudo profundo das necessidades actuais 
ao nível do território português, que controlem os princípios modernos preconizados, como transcrito 
pelo autor:. Impõe-se a adopção de uma doutrina, ou de um grupo de doutrina, baseadas no estudo das correntes 

modernas e alicerçadas no estudo profundo, na análise e na investigação totais, no território nacional, das nossas actuais 

necessidades. Criemos, simultaneamente, o máximo de condições possível, tornando o meio favorável às realizações. (4)   
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A procura de resolução de valores opostos existentes no Grupo 
Constitui-se, assim, no âmbito da experimentação de outras doutrinas atentas às realidades 
comtemporâneas e às necessidades nacionais, uma minoria de arquitectos no Grupo que orienta 
fundamentalmente as suas preocupações para a resolução intrínseca da dialéctica específica do 
Grupo (exposta no subcapítulo II.2.1 de título “A dicotomia específica da arquitectura moderna do 
Odam”) tomada essencialmente entre dois valores opostos, os introduzidos pela modernidade e a 
cultura dos processos de uma artesania produtiva existente no País. A dialéctica (dicotómica) existente 
desde o início no Grupo traduzir-se-á, assim, para esta minoria, num debate filosófico de resolução 
(do confronto) entre valores de elementos opostos, como o artificial e o natural, a monumentalidade 
representatividade e a utilidade, a arquitectura e a natureza, os requisitos da racional vida moderna e 
da secular vivência familiar, espaços públicos e privados, transparência e opacidade, materiais 
modernos e tradicionais, novos e velhos processos construtivos, etc. A formulação da ideia estética 
estabelece-se aqui na dualidade inerente à actividade profissional, numa atenção particular às 
necessidades universais do Homem e contemporâneas às específicas condicionantes locais, 
entendendo este confronto na aceitação da “vida como um todo” e constituindo-se como as 
verdadeiras causas formais dos projectos a elaborar.  
 

Família moderna e requisitos seculares 
Esta minoria de elementos do Grupo compartilham ideiais comuns com os restantes membros 
relativamente às necessidades introduzidas pelas novas conquistas técnicas e sociais, dando-lhes igual 
relevo na introdução dos conceitos universais do movimento moderno tomados como regras fixas 
pelo ODAM (e apontadas no capítulo II.2). Esta minoria centra-se, no entanto, mais na ideia da 
família como célula fundamental de toda a sociedade pretendendo que os novos requisitos da vida 
moderna se reflictam na racionalização do espaço mas, contrariamente à maioria dos arquitectos do 
grupo, mais pelo seu ajuste às necessidades espirituais que às técnico-funcionais ou “maquinistas”. A 
sua preocupação não enfatiza a estética de uma sociedade estandartizada, de forte produção 
industrial ou técnica mas utiliza-a para equilibrar as novas valências que hierarquizam, organizam e 
melhoram os usos convencionais, como nos explica Lobão Vital: Em que bases devem assentar a habitação do 

Homem? A HABITAÇÃO DEVE TER COMO FIM PRINCIPAL A DEFESA DA FAMÍLIA – CÉLULA FUNDAMENTAL DE TODA A 

SOCIEDADE. Tanto os alojamentos como os locais de trabalho devem ser organizados à base da saúde física e moral do 

Homem. Isto é, assegurar à célula familiar condições de vida, compatíveis com as necessidades materiais, espirituais, 

Intelectuais, cívicas, sociais e fisiológicas do Homem, garantindo, portanto, alojamentos sãos para todos, locais de desporto  
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para todos, reconstrução dos locais de trabalho e a criação de um completo equipamento de saúde. (5) A vertente de 
carácter humanista do discurso do ODAM, neste grupo minoritário, como referenciado anteriormente 
por Lobão Vital, centra-se não só na resolução higienista da habitação pela rentabilização máxima do 
espaço mas, sobretudo, na introdução analógica da ideia de divisão programática em núcleos 
funcionais interligados pelas áreas de serviços que privilegiem a hierarquização nuclear de carácter 
mais representativo que utilitário. Esta é a leitura nuclear representada também na fachada da 
habitação oitocentista do Porto, estruturada por pisos. O térreo público, a loja. O 1.º piso, a varanda 
nobre das salas comuns e serviços de apoio. O 2.º piso, as salas íntimas. Como se verificará nos 
projectos apresentados, neste subcapítulo esta leitura é agora reinterpretado em núcleos agregativos 
numa nova espacialidade, trabalhada numa visão única e contínua.  

O estudo ergonómico do homem e da família e as experiências inovadoras do início do século XX, 
ligadas à puericultura e ao estudo racional das condições habitacionais (como a criação de locais de 
recreio exteriores, a organização funcional da célula mínima habitacional, etc.), são aplicados por 
esta minoria de arquitectos como elementos concorrentes para o melhor desenvolvimento saudável e 
harmonioso do agregado familiar. Estes estudos traduzem-se numa nova formalização das condições 
de vida, de carácter espiritual que se aplicam a todos os espaços do habitat humano: o alojamento, o 
trabalho, o lazer, a circulação e a cidade, como nos descreve Lobão Vital: Assim, consideramos o 

alojamento e os locais de trabalho como grandes conjuntos, conjuntos estes que devem ser modelados em função das 

necessidades materiais e espirituais do Homem. (…) (5) Na continuidade deste estudo suportado no 
conhecimento filosófico e psicológico do Homem contemporâneo, surge um tema caro ao Movimento 
Moderno, a inclusão da criança nos programas arquitectónicos, como atesta Lobão Vital: E que lugar 

ocupa a criança na cidade actual? «Vive com seus pais em alojamentos particularmente perigosos para ela. Cresce em 

quartos mal arejados, sem luz, repletos de móveis e de frágeis bibelots. Seu único refúgio é a rua, com a constante ameaça 

de acidentes. A criança sofre as terríveis leis da usura, em detrimento da sua saúde, da sua sensibilidade e do seu equilíbrio 

nervoso. Adapta-se forçadamente, mas por que preço!» (5). Esta matéria estudada com um novo carácter e uma 
perspectiva específica é detalhadamente abordada no texto “A tarefa do arquitecto”, por Mário 
Bonito. Falemos pois da Arquitectura e da criança. Ao cabo de lentos e progressivos esforços (mas sempre mal recebidos) a 

criança usufruiu, finalmente, categoria de ser humano. É imperdoável o esquecimento a que foi votada nas civilizações 

anteriores, muito principalmente naquela que entre nós viveu todo o século XIX. (…) Nunca outra Arquitectura encarou de 

frente o caso da criança, e nenhuma, como a moderna, se encontrou tão eficazmente apetrechada para corresponder aos 

seus complexos de existência. (…) De qualquer modo, a criança é ainda uma das pedras humanas movimentando a vida. Ela 

está em todas as fases desse único e complexo jogo. Setenta por cento dos casais têm filhos – dizem os números. 
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Ao arquitecto, compete encarar as estatísticas não como frias percentagens desenhando um gráfico, mas como relações vivas 

entre a Natureza e o Homem. É ainda o que de mais quente e de profundo existe no artista que deve agir, intervindo pelo 

urbanismo na mira do exacto e do humano. Também na Arquitectura, a criança é elemento essencial na elaboração dos 

programas. Ao incluí-la no planeamento da construção, surge um sem-número de determinantes e de soluções; a escala 

infantil deve ser encarada, assim como os seus anseios, os seus dramas, as relações entre ela e os adultos, entre ela e os 

educadores, entre ela e a sociedade, entre ela e a vida. A actividade doméstica das mães deve ser facilitada de modo a 

dispensar aos filhos o melhor da sua atenção. Só as habitações, eficazmente apetrechadas (cozinhas eléctricas mobiliário 

adequado, boa localização e distribuição das zonas de serviço, etc.), podem aí conduzir. (6) 

Este discurso em torno da criança e da família permitirá compreender as preocupações inerentes às 
soluções projectuais propostas por estes arquitectos que procuram introduzir na organização funcional 
por núcleos higienisticamente divididos, a capacidade de corresponder às aspirações “emocionais” do 
espírito dos utentes de uma época moderna, como nos continua a explicar, Mário Bonito: (…) O 

arquitecto deve antes de projectar, considerar o casal que tem filhos, as suas idades, as suas ambições. Esta minoria do Grupo 
distancia-se assim de uma visão “purista” corbusiana que concebe o projecto moderno para o homem 
ideal e aproxima-se de uma visão arquitectónica que assenta no conhecimento da individualidade 
específica de cada utente, o reconhecimento do “Homem específico” reforçando, por esta via o 
carácter humanista do Grupo, como se depreende do discurso de Mário Bonito: Ele (o arquitetco) deve 

usar a escala infantil para deste modo distribuir os acidentes, os espaços e o pormenor (puxador, cabides, interruptores, 

tomadas perigosas, objectos contundentes, arestas de móveis, materiais que ferem, o perigo das quedas, guardas contra as 

quedas, balaustres, farmácias da casa, portas com amortecedores, pavimentos silenciosos, colocação dos objectos 

decorativos, qualidade artística desses objectos, decoração pictural, etc., etc.). (7) 

Segundo estes arquitectos a arquitectura a pensar na criança, entende o conceito de dormitório 
como casas dentro da casa, obrigando a trabalhar o espaço de modo a corresponder a uma 
exigência de “polivalência funcional”, área de dormir, brincar, estudar. Estas funcionalidades, sempre 
inseridas no núcleo dos quartos das crianças são formalizados arquitectonicamente em espaços de 
continuidade interior – exterior, privilegiando o contacto directo com a natureza. Curiosamente para 
estes arquitectos a contribuição do estudo da criança na arquitectura é biunívoco. A criança motiva a 
pesquisa do pensamento arquitectónico moderno competindo simultaneamente à arquitectura 
desempenhar um papel formador na educação da criança, como claramente nos elucida Mário 
Bonito: As crianças amando o sol, as flores, a água e o Céu, têm uma natural tendência para a vida ao ar livre, e para a 

liberdade de horizonte, dentro de casa. Os envidraçados deverão descer até à altura dos seus olhos, o sol deve acariciar-lhes 

a pele, a verdura deve caber integralmente nos limites do seu ângulo de visão e o Céu transportar-lhes os ruídos  
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suaves e misteriosos tão gratos aos seus ouvidos sempre atentos à música e aos sons, ou o silêncio de um profundo repouso. 

A criança deve viver em plenas condições de higiene e de beleza, surpreendendo pela Arquitectura as mais altas lições de 

poder realizador, de ordem, de comunhão de esforços, de graças, de gosto, de solidariedade humana, de colaboração, de 

supremacia do Homem na Natureza, de tenacidade e de confiança no futuro. (8) 
 
Arquitectura e natureza 
Esta preocupação com a criança por um lado e a natureza por outro é extensível a toda uma visão 
arquitectónica. Efectivamente, o diálogo com a natureza coloca-se como outro dos temas caros ao 
movimento moderno em que a elaboração dos princípios da Carta de Atenas é um dos seus 
testemunhos mais representativos, como nos lembra Lobão Vital: Baseado no princípio proclamado pela Carta 

de Atenas: OS MATERIAIS DO URBANISMO SÃO O SOL, O ESPAÇO E A NATUREZA (…) A felicidade do Homem só será 

possível, depois de se reintroduzirem na sua existência as condições da Natureza: SOL, ESPAÇO E ÁRVORES. (9). No 
entanto, esta minoria do Grupo adiciona a estes princípios modernos a preocupação de tentar 
conciliar os valores modernos aos tradicionais em resposta à figura dicotómica do CODA de Delfim 
Amorim. É retomado também por esta minoria o entendimento complementar entre o carácter 
higienista e o de conforto, entre o “maquinista” e o humanista, entre a técnica (o artificial) e as 
artesanias e materiais naturais (a natureza) numa dialéctica que se centra na resolução de opostos. 
No entanto contrariamente ao que se possa pensar, este carácter humanista não introduz a procura 
da naturalidade na arquitectura. A condição da habitação humana posiciona-se para estes arquitectos 
sempre como uma condição artificial em confronto com a natureza, um facto produzido pela 
manipulação técnica dos dados naturais em contemplação directa e oposta à mesma. A técnica é 
aqui tomada da natureza dos elementos e energias, no modo que tem de a arquitectura não se 
confundir com ela, estender-se a ela sem se misturar, tal como o espírito de uma sociedade da 
máquina pressupõe. 
 
A RESPOSTA DESENHADA – A dialéctica centrada na resolução de opostos e no 

controle do detalhe 
É sobretudo no universo doméstico da habitação unifamiliar que este confronto entre o natural e o 
artificial, o homem e a arquitectura, se coloca de forma mais premente justificando a exposição dos 
projectos aqui usados como exemplo: os CODAs de José Carlos Loureiro e de Eduardo Matos, ambos 
de 1950. Tal como nos descreve José Carlos Loureiro, acerca da opção temática da habitação 
unifamiliar para o seu projecto de CODA;[5] (...) Hoje pelo contrário o problema da habitação prende a atenção de  
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todos. Simplesmente, ainda se procura manter a arquitectura representativa numa época e num problema que é antes de tudo 

ou deve ser de objectivos eminentemente sociais e humanos. Naturalmente que a arquitectura representativa também tem os 

seus objectivos sociais, mas que não são positivamente altos, eminentemente, objectivos sociais. Não é com o ‘aspecto’, com 

a majestade, com a monumentalidade que se resolve o problema da Família, do Lar, símbolo da estabilidade dos povos. (10) 
Os projectos apresentados neste subcapítulo têm efectivamente como base de estudo a resolução 

da temática da habitação unifamiliar racionalmente organizada em função da humanidade inerente 
ao homem, em aparente conflito filosófico entre a representatividade e a utilidade, o artificial e o 
natural, a arquitectura e o homem, traduzido arquitectonicamente no diálogo intencionado entre os 
caracteres modernos e tradicionais, enquanto valores necessários à obtenção da expressão 
arquitectónica resultante. Em cada um dos projectos a apresentar neste subcapítulo o CODA do 
Loureiro e o projecto de Eduardo Matos reconhece-se este jogo de opostos encontrando-se nos 
desenhos expostos de cada um destes CODAs vários dos caracteres silmutâneo dos dois desenhos 
antagónicos do CODA de Delfim Amorim, (apresentados no subcapítulo II.2.1). O revestimento em 
pedra, o uso da estrutura linear, o pátio, a cobertura inclinada em borboleta, o espaço duplo em 
mezzanine sobre a sala ou ático, o recanto do fogão e a morfologia nuclear em planta, permitem 
estabelecer, assim, claramente as unidades de projecto. Por um lado, as unidades de projecto de 
carácter planimétrico, ou de morfologia de planta, dividem por núcleos os espaços interiores 
aproximando esta arquitetcura às preocupações das casas binucleares de Breuer. Por outro, 
distanciam-se deste modelo (Breuer) pela dimensão vertical e tridimensional dado ao espaço no 
abuso do pé-direito duplo, em mezzanine sobre as áreas principais procurando aproximar-se das 
volumetrias espaciais internas mais compositivamente corbusianas. A utilização possível dos dois tipos 
de cobertura, a plana ou a inclinada, esta última de pendente sempre transversal ao corpo 
longitudinal em borboleta e de expressividade a reflectir-se nos espaços internos (eventualmente 
reminiscente das influências das arquitecturas brasileiras) reflecte o distanciamento ao modelo. Estes 
dois caracteres, quer no caso do projecto de José C. Loureiro, quer de Eduardo Matos, combinam de 
diferentes maneiras e de modo integralmente mais sintético e abstracto as preocupações morfológicos 
espaciais e construtivos das duas opções projectuais inicialmente propostas por Delfim Amorim que 
resultavam da indecisa “dicotómica específica do ODAM”, em debate. A procura de uma coerência 
global de cada elemento na concretização da ideia/teoria preconiza novas organizações espaciais, 
tipológicas e estéticas, que pressupõem uma conceptualização em termos abstractos em que relações 
dialécticas de constraste e/ou conflito entre modos e suas aplicações são convertidas nas verdadeiras 
causas formais desta arquitectura.  
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A morfologia binuclear e a tectónica do “plano” – O CODA de José Carlos Loureiro 
Os projectos apresentados assentam, assim, na exploração do espaço doméstico de núcleos 
programáticos racionalizados e funcionalmente bem definidos, contrastados em hierarquias 
organizativas no contacto com a natureza, prevalecendo na construção da forma e na distribuição 
programática destas casas, uma concepção assente no espaço contínuo. 

As soluções projectuais, assentes em planta numa morfologia bidimensional do espaço com uma 
vocação introspectiva com a possibilidade de cada corpo poder abrir-se a um espaço de paisagem 
próprio, denotam uma vontade de dialogar com o local. Esta propriedade topológica induz uma 
relação concreta com a volumetria interna e externa, numa contraposição de negativo/positivo, e uma 
posição hieraraquizada às diferentes unidades funcionais do espaço em núcleos. Nestes núcleos 
transparecem as aspirações de conforto do utente que se expressam também numa apropriação dos 
materiais habituais, conforme testemunha o arquitecto Loureiro na sua Memória Descritiva de CODA: 
É meu intuito neste CODA focar dois aspectos essenciais, direi até determinantes da Arquitectura Moderna a saber, 

arquitectura ao serviço do homem, não arquitectura representativa e influência dos materiais no aspecto plástico e nas 

condições de habitabilidade das edificações. [1] (10) (fig. 3.1 a 3.4)  

O projecto do Loureiro caracteriza-se, deste modo, do ponto de vista morfológico, por criar corpos 
programáticos com pátios de vivência com a natureza, que se comportam como elementos 
organizadores e articuladores dos diferentes espaços domésticos: públicos e privados. A respectiva 
correlação entre volumetrias identificativas das áreas programáticas opostas, relativamente ao uso do 
espaço público e privado, é visível numa coerência linguística discursiva. Ao volume cúbico, mais alto, 
das áreas comuns (espaço diurno), corresponde a sala aberta por um duplo pé-direito em mezzanine 
e contrapõe-se o corpo horizontal paralelepípedo das áreas privadas (espaço nocturno). Estes corpos 
“antagónicos” são normalmente estruturados através dos pátios e também dos espaços de ligação: 
entrada e serviços. (fig. 3.1 e 3.3) Os elementos de composição do espaço são assim definidos de 
acordo com a organização planimétrica em volumes puros trabalhados como caixas autónomas 
agregadas e orientadas de acordo com a topografia do terreno, a incidência solar e os elementos 
naturais assinaláveis. Estes elementos naturais controlam, recriam e diferenciam o uso dos espaços 
exteriores adjacentes, perseguindo outro tema tão valioso ao movimento moderno: o da adequação 
dos espaços funcionais à orientação solar e a valorização simultânea dos valores da paisagem. 
Preocupações salvaguardadas, conforme se comprova no projecto e discurso de Loureiro, com a sala 
orientada a Sul, para o rio Douro, a expandir-se num terraço exterior, os quartos localizados a  
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2- Planta da casa Robinson, do arquitecto Breuer, 1946 nascente e os serviços a Norte, cumprindo deste modo não só os pressupostos “higienistas” da saúde 

moderna, mas configurando-se nesta arquitectura (minoritária) também uma aproximação aos valores 
de cada local, como nos explica o seu autor: [4] Constroem-se casas em série orientadas indistintamente a N. S. 

ou E. O., sem se modificar a sua orgânica e consequentemente a sua estética. E esse tipo serve tanto às latitudes 37 como 42 

graus. (10) 

Para a expressão arquitectónica final da obra, ao discurso de conflito (de opostos) aparente entre 
arquitectura e natureza, definido espacialmente pela morfologia da planta, associa-se-lhe o uso sem 
preconceitos dos materiais tradicionais e dos materiais modernos, que aplicados na volumetria 
funcional constroem uma relação de espaço fluído exterior-interior através da abstracção planar, 
trabalhada de modo a contribuir para a expressão vital do “objecto” arquitectónico. Estes princípios – 
de que faz parte a abstracção linguística dos processos construtivos convencionais e a textura 
linguística natural do material – contribuem para a construção, de forma moderna, desta arquitectura 
minoritária. (fig. 3.2) Esta atitude traduz simultaneamente um discurso informado, reflectido e atento às 
referências externas, como se pode perceber nos escritos do autor: [7] Dos materiais urge explorar, investigar, 

tirar partido das qualidades intrínsecas e do poder emocional daqueles que pelos processos de aplicação podem acarretar 

uma economia à construção. Como eles pela sua contextura e cor, quando aplicados de forma lógica determinam quase 

invariavelmente uma expressão plástica de grande pureza, está implícito evidentemente um jogo apurado de volumes e 

proporções, é inegável a necessidade de uma conciliação entre os materiais nas condições físicas de habitabilidade das 

edificações e o aspecto plástico resultante. Quer dizer que a escolha para se conseguir uma harmonia total não é fácil, desde 

que o factor ambiente pesa extraordinariamente. Esta é a razão porque Neutra, nas regiões florestais, à primeira vista 

paradoxalmente, não faz as suas características construções de madeira. Os incêndios frequentes obrigam-no a uma 

construção incombustível de betão armado. Ei-lo entretanto com Le Corbusier, Breuer e outros na utilização da pedra, da 

madeira, do ferro frequentemente nos pontos mais distantes do globo. E os resultados são os mais felizes e mais 

concludentes.Para todos naturalmente o vidro entra como elemento primordial para pôr o homem em contacto com a 

natureza. (10)  
 

A gramática espacial moderna na aproximação ao apuramento do detalhe  
Arquitectonicamente, tenta-se a realização de “objectos” tectónicos de rigor estrutural que 
expressivamente parecem desafiar as leis dos revestimentos standards, investe-se simultaneamente na 
exploração da materialidade construtiva local, pondo à prova as suas capacidades em novas formas, 
não convencionais. O acento não é só nos valores puros tácteis e tridimensionais dos materiais, mas 
sobretudo nas formas que resultam da aplicação das técnicas, noutras palavras, em que a alvenaria 
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PROJECTO CODA DE J. CARLOS LOUREIRO – uma habitação – 1950  
3.1 – Alçados 
3.2 – Planta 
3.3 – Corte construtivo 
3.4 – Texto da memória descritiva 
 
É meu intuito neste C.O.D.A. focar dois aspectos essenciais, direi até 
determinantes da Arquitectura Moderna a saber: arquitectura ao serviço do 
homem, não arquitectura representativa e influência dos materiais no aspecto 
plástico e nas condições de habitabilidade das edificações.  
(...) Hoje pelo contrário, o problema da habitação prende a atenção de 
todos. Simplesmente, ainda se procura manter a arquitectura representativa 
numa época e num problema que antes de tudo ou deve ser de objectivos 
eminentemente sociais e humanos.  
Naturalmente que a arquitectura representativa também tem os seus 
objectivos sociais, mas que não são positivamente altos, eminentes objectivos 
sociais. Não é com o "aspecto", com a majestade, com a monumentalidade 
que se resolve o problema da Família, do Lar, símbolo da estabilidade dos 
povos.  
Desde que se conhece uma arquitectura racional, à escala humana, tendente 
em todos os seus princípios a melhorar as condições de vida do homem, a 
arquitectura meramente representativa é inadmissível. Numa casa para a 
classe rica ou numa para a classe pobre o problema tem de ser tratado com 
a mesma consciência profissional, na orgânica das plantas, no estudo dos 
detalhes, na aplicação lógica dos materiais, na execução da obra. Ambas 
vão ser habitadas por seres humanos sensíveis ao calor, ao frio, ao vento, ao 
prazer de um sol claro ou de uma agradável paisagem. É certo que um limite 
orçamental restringirá muitas coisas mas fundamentalmente a solução parte 
de um estudo inicial tanto quanto possível perfeito.  
O problema pode parecer muito mais difícil do que na realidade é se 
confundir a noção de conforto com a de luxo.  
(...) Se a primeira se pode traduzir exactamente por bem estar possuímos 
elementos que permitam realizar uma casa mínima com esse bem-estar. É 
claro que a solução implica uma perfeita ordem urbanística no plano local, 
no regional, no universal até.  
(…) Dos materiais urge explorar, investigar, tirar partido das qualidades 
intrínsecas e do poder emocional daqueles que pelos processes de aplicação 
podem acarretar uma economia à construção.  
(...) Parece-me indispensável tocar também um ponto essencialmente 
contributivo para as condições de conforto; os móveis se forem estudados 
tendo em atenção os verdadeiros fins a que se destinam. Uns de uso directo 
pelo homem – cadeiras, camas, mesas; outros para guardarem objectos do 
homem – guarda-roupas, guarda-louças. Se os primeiros devem ser função 
exclusiva do tamanho e conformação do corpo humano e do fim a que se 
destinam, os segundos obedecerão a um princípio de distribuição e de 
sistematização pelo uso mais ou menos frequente de determinadas peças, à 
sua forma e dimensões, e ainda directa e indirectamente e uma vez mais à 
escala do homem.  
De tudo se pode concluir em síntese que a arquitectura deve ter como alta 
finalidade servir o homem.  
(...) O projecto da casa é uma tentativa de aplicação dos princípios que 
defendo nas considerações de ordem geral.  
(...) É indiscutivelmente resultante, na sua extrema simplicidade, da própria 
clareza da planta e do sistema construtivo. Lida a primeira e conhecido o 
segundo, a expressão dos alçados está definida nas suas linhas gerais. A par 
disso, não há um só elemento que se possa considerar supérfluo.  

 



 
de pedra não vale pelas suas qualidades intrínsecas de construção em blocos agregados, mas pelas 
capacidades expressivas do aparelho no plano da parede, resultado de perícia técnica subjugada ao 
princípio conceptual do projecto. Esta nova concepção assenta, deste modo, num cuidado especial, 
não especificamente do material mas sobretudo da forma, que resulta da sua aplicação, figurando o 
apuramento do detalhe como elemento (preferencial) revelador da coerência estética do todo e neste 
sentido elemento arquitectónico essencial de concepção do projecto.  

A concretização estética desta arquitectura parte, deste modo, de princípios de articulação da 
arquitectura com a natureza e do uso indiferenciado do novo ou velho material, que se concretiza 
numa formalidade intrinsecamente apoiada na essencialidade da matéria enquanto apuramento de 
uma técnica dependente do pensamento construtivo, num processo de controlo e estabelecimento “a 
priori” rigoroso, entre ideia e a sua materialidade (construída), como elemento fundamental na 
expressão plástica final do projecto/obra. 
 
A importância dos materiais 
A importância dos materiais e os seus contributos em cor, textura, carácter plástico, introduzidos no 
espaço apelam assim nesta arquitectura à utilização do material na sua verdadeira expressão e não à 
imitação de cor e textura de um outro material que fique aquém do original. Princípio de simplicidade 
que contém, todavia, o desafio na experimentação de novas sensibilidades estéticas do material, 
sobretudo através da aplicação de novas técnicas ou processos no sentido de satisfazer a liberdade de 
concepção pretendida, como se depreende do projecto exposto e da 2.ª parte do texto do Loureiro. 
E dos princípios defendidos resulta com a verdade de interpretação e de aplicação uma arquitectura, lógica, plasticamente 

pura e bela na sua simplicidade total. (...) O projecto da casa é uma tentativa de aplicação dos princípios que defendo nas 

considerações de ordem geral. (…) É indiscutivelmente resultante, na sua extrema simplicidade, da própria clareza da planta 

e do sistema construtivo. Lida a primeira e conhecido o segundo, a expressão dos alçados está definida nas suas linhas 

gerais. A par disso, não há um só elemento que se possa considerar supérfluo. Os materiais empregues na máxima pureza 

dão-nos uma oposição de cores e de contextura a que o branco das caixilharias, dos estores e da cornija, e a cor viva das 

portas e dos relvados dão vivacidade. (10) 

Deste modo, o uso “planar” do granito reafirma o entendimento formal do “objecto” na 
construção de caixas tectonicamente trabalhadas através de uma face refundada num plano peculiar 
em vidro ou madeira, que permite a percepção do espaço exterior para o interior. O jogo da 
cobertura no novo material – neste caso, o fibrocimento – acusa a extrema economia compositiva na 
variedade de materiais utilizados onde as pérgulas da varanda usualmente de betão, são recriadas em 
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madeira e suspensas em delgados prumos metálicos. Esta linguagem, referenciada ao modelo 
utilizado, era já clarificada no projecto deste autor para o concurso Lusalite (numa nítida referência às 
casas de Breuer de 1938/39). (fig.2) 

A aposta na técnica, incluindo a defesa da standartização de elementos construtivos confronta-se 
no nosso país, como explicitado no subcapítulo II.2.3, com as dificuldades de realização no campo 
produtivo e entraves políticos. As técnicas são, em Portugual, postas de parte, como nos explica 
Loureiro: (…) Os governos esforçam-se em maior ou menor escala pela solução do problema da habitação nos países 

respectivos, mas em resultado de conceitos erróneos ou exagerados sobre nacionalismo e tradição as possibilidades técnicas 

actuais são tenazmente postas de parte. A estandardização não existe no nosso pais porque se parte dogmaticamente do 

princípio de que só devemos usar a pedra, a telha, a madeira e estas mesmo sobre determinadas formas e princípios. (10) 

Curiosamente, apesar de J. C. Loureiro, no seu discurso, apostar na standartização de novos 
elementos, a verdade é que, devido à inexistencia de produção, elementos e instrumentos sofisticados 
os sistemas construtivos efectivamente utilizados são mais baseados em materiais naturais (a estrutura 
de madeira, o aparelho de pedra) ou misturados, (a pedra com partes estruturais em betão) do que 
na tectónica estrutural com planos de revestimento leves, de novos materiais.  
 
A opção antinaturalista relativo ao uso, à paisagem e à técnica 
A leitura do texto de Loureiro induz ao resumo dos três pontos desta vertente (na paisagem, na técnica 
e no uso) (11). Os caracteres principais das unidades projectadas, são formalizações do programa de 
uso, de uma relação precisa com a paisagem e da manipulação de determinados materiais. O 
projecto confronta-se, assim, com a natureza desde os três âmbitos diferenciados: com o LOCAL, ou 
seja, com a paisagem geográfica; com as TÉCNICAS, que partem da matéria e a transformam, e com 
o USO através do programa doméstico. Há nestas preocupações uma permanência sobre a relação 
do Homem com a Natureza que remete para um entendimento da importância que a tradição de 
usos/costumes apresenta no tempo (dialéctica que confronta em simultâneo a obra universal entre o 
tempo present e passado) e que, por esta via, se torna no dado importante a solucionar no projecto. A 
capacidade do arquitecto reside em construir a forma de modo a torná-la inteligível segundo a 
compreensão do artista “no seu tempo”. Apesar desta vertente do Grupo apostar sobretudo na 
resolução das suas preocupações dicotómicas centradas nos opostos, o moderno e tradicional, 
enfocando sobretudo três pontos esssenciais, modo de vida, relação com a paisagem e técnicas 
construtivas, fá-lo sem incorrer no pitoresco ou na tecnolatria, opção essa que neste sentido se 
poderia denominar, não “naturalista” mas sim intelectualizada (relativamente ao uso, à paisagem e à 
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técnica) na consciência da construção como abstracção artificial oposta à Natureza. Ou como melhor 
descreve o autor: [6] Desde que se conhece uma arquitectura racional, à escala humana, tendente em todos os seus 

princípios a melhorar as condições de vida do homem, a arquitectura meramente representativa é inadmissível. Numa casa 

para a classe rica ou numa para a classe pobre o problema tem de ser tratado com a mesma consciência profissional, na 

orgânica das plantas, no estudo dos detalhes, na aplicação lógica dos materiais, na execução da obra. Ambas vão ser 

habitadas por seres humanos sensíveis ao calor, ao frio, ao vento, ao prazer de um sol claro ou de uma agradável paisagem. 

É certo que um limite orçamental restringirá muitas coisas, mas fundamentalmente a solução parte de um estudo inicial tanto 

quanto possível perfeito. [2] O problema pode parecer mais díficil do que na realidade é, se se confundir a noção de conforto 

com a de luxo. (10) 

 
A espacialidade vertical e o detalhe ergonómico – O CODA de Eduardo Matos 
No projecto da Casa Eduardo Matos, apesar de uma reminiscência corbusiana de assento na 
tipologia de espacialidade interna tridimensional trabalhada em rampas e mezzanine, a aposta numa 
morfologia primária comandada pela planta e muito assente também no cuidado posto no detalhe e 
na plasticidade dos materiais subjacente à expressão arquitectónica final, coloca-a na linha de 
preocupações definidas neste ponto. Este projecto insere-se, deste modo, nesta tessitura da 
descoberta da gramática moderna, pela aproximação ao detalhe e à resolução dos opostos 
levantados inicialmente no ODAM. Estas relações dialécticas de constraste e/ou conflito entre modos 
e suas aplicações convertidas nas verdadeiras causas formais desta arquitectura e a procura de uma 
coerência global de cada elemento na concretização da ideia/teoria preconiza novas organizações 
espaciais, tipológicas e estéticas, que pressupõem uma conceptualização em termos abstractos, 
reflexo de uma forma de actuação muito preocupada no desenvolvimento do projecto desde a 
concepção/ideia até à sua construção/materialização. 

Depreende-se o conhecimento destes valores “contraditórios” claramente nos comentários tecidos 
pelo autor e no título do texto “o moderno é um todo”, publicado à época na revista Binário (...) É 

sintomático que o burguês levado a visitar as construções modernas diga que ‘da divisão e do arranjo gosta muito, só não 

gosta da parte de fora’. E depois exige ‘janelas por fora, para ter boa vista por dentro ‘mas pequeninas e com portadas de 

persianas ‘por fora. E se se tratasse só do burguês da moradia, cala-te boca. Não há que fugir-lhe: a um programa moderno 

(e hoje só há programas modernos, se exceptuarmos, as sedes das instituições passadas que existem anacronicamente por 

condescendência ou conveniência doutras instituições profiteuses – mas não vejo que os arquitectos conscientes se 

preocupem muito com elas), a um programa moderno só pode corresponder a uma solução moderna. Este projecto lê-se 

bem, e no campo da moradia é típico: toda aquela solução interna – desde o desafogo das salas ao pormenor dos armários 
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no corredor – faria as delícias da senhora que o visitasse. É um projecto ‘clássico’ dentro de certo moderno (Breuer, Stubbins). 

Binuclear tratado esteticamente debaixo de uma disciplina especial desse moderno que corresponde a uma atitude a que se 

não podem alterar impunemente pormenores. Corresponderá também a uma fase ainda superficialmente indeferenciada, 

como a de todos os estilos que não tiveram tempo – ou ocasião – de criar raízes num terreno? Só se dá licença de responder 

a quem saiba a fundo de estética, de história e de arquitectura. (12) Este comentário crítico, que acompanha o 
projecto exposto, demonstra o conhecimento, à data, do quadro de referência em que se insere este 
projecto, enquadrando-nos simultaneamente no panorama específico do contexto social português. 

A importância atribuída ao pormenor como parte essencial do projecto apresentado é 
exemplificativa dos valores em causa. O desenho dos caixilhos em madeira exibe a sua modernidade 
não pelo material ou textura, dado que a madeira é deixada à vista, mas pelo depuramento e 
simplificação do pormenor e sobretudo pelo ajuste da expressividade “planar” pretendida ao sistema 
geral do vão, conforme se testemunha na selecção de elementos gráficos que acompanham o 
projecto geral – o desenho do pormenor do caixilho. Grandes planos de vidro horizontais, colocados 
na área de comer, permitem leitura e comunicação maximizada entre o interior e o exterior, sendo o 
aro do vão reduzido à sua espessura mínima, simultaneamente tentando resolver as questões técnicas 
de vedação inerentes a uma caixilharia, mas nunca esquecendo o efeito depurado e a leitura de 
plano singular pretendido. 

O cuidado posto no pormenor leva a que nestes projectos se valorizem todos os objectos de uso 
comum do homem de forma integrada, estando os móveis especialmente tomados como parte 
componente do desenho geral da habitação, definidos em continuidades de planos, em armários, 
biombos, etc., percurso que, indo ao encontro dos estudos ergonómicos defendidos por Mário Bonito 
no texto “A tarefa do arquitecto”, revela uma nova formalização das condições mais humanas de 
viver; o novo humanismo, presente nas preocupações do Grupo, como aponta o discurso descrito na 
parte final da memória descritiva do Loureiro: (...) Parece-me indispensável tocar também um ponto essencialmente 

contributivo para as condições de conforto; os móveis se forem estudados tendem em atenção os verdadeiros fins a que se 

destinam. Uns de uso directo pelo homem – cadeiras, camas, mesas, outros para guardarem objectos do homem – guarda-

roupas, guarda-louças. Se os primeiros devem ser função exclusiva do tamanho e conformação do corpo humano e do fim a 

que se destinam, os segundos obedecerão a um princípio de distribuição e de sistematização pelo uso mais ou menos 

frequente de determinadas peças, à sua forma e dimensões, e ainda directa e indirectamente e uma vez mais à escala do 

homem. (10) 
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PROJECTO CODA DE EDUARDO MATOS – uma moradia - 1952 
4.1- Planta piso térreo 
4.2- Planta piso 1 
4.3- Alçado e corte 
4.4- Pormenor da caixilharia 
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PROJECTO CODA EDUARDO MATOS – uma moradia - 1952 
4.5- Perspectiva interior 
4.6- Perspectiva exterior 
4.7- Vista exterior e interior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A arte do espaço, os seus materiais e elementos arquitectónicos  
O limite do espaço, a estrutura de suporte, os materiais, as cores, as texturas e alguns elementos 
individuais; – escadas, fogões, parasol, brise-soleil e os móveis, conformam a gramática desta 
arquitectura que tem o elemento arquitectónico essencial sintetizado no apuramento do detalhe, numa 
relação entre técnica (enquanto valor universal) e natureza (como permanência da tradição).  

Esta técnica ao serviço da natureza apostada, mais que na mera sensação do seu carácter táctil e 
sensorial natural, utiliza os materiais naturais com o objectivo de criar diferentes superfícies que se 
destacam no volume, configurando-o como planos separados ou unidos, quer entre si quer com o 
exterior. Cada um é concebido de modo a permitir expressar a sua própria autonomia e identidade, 
interferindo na leitura do espaço em continuidades ou rupturas. A leitura das texturas e cores naturais 
interferem nesta individualidade única da peça, a que não se pode atribuir (aleatoriamente) outro 
valor, contrariando o uso de modo abstracto e neutralizante das cores primárias ou da textura 
uniforme e regular do reboco branco características atribuídas às obras puristas e dos primeiros 
modernos. Os valores visuais e tácteis dos materiais, resultam, assim da aplicação das técnicas, ou, 
por outras palavras, valem pelo valor entre a manufactura e o seu contraste em aparelho no plano, tal 
como acontece com os elementos arquitectónicos; as escadas são sistemas lineares que, como as 
palas, destacam o valor da superfície em que se projectam, os fogões escultóricos marcam o lugar 
fulcral da casa independentemente da sua centralidade geométrica, etc. A técnica toma-se, assim, 
como arte da delimitação espacial com carácter tectónico inspirada nas correntes europeias exteriores 
que apostam na expressividade da estrutura independente do revestimento (apesar da verdade 
construtiva aqui poder ser outra) e conciliada numa formalização, numa preferência para o espaço 
tridimensional, como se confirmou com os projectos apresentados por parte destes arquitectos do 
ODAM. 

Por outro lado, a técnica não permite unicamente manipular a matéria-prima; confere também um 
cunho especial ao habitante, uma posição relativa no mundo que é uma posição cultural entre a 
arquitectura e a paisagem, uma confrontação dialogante. Poderíamos concluir que este tema desliza, 
nestes elementos do ODAM, entre uma atitude vanguardista até posições com um maior conteúdo 
antropológico inserindo-se, por esta via, nas preocupações humanistas do Grupo. 
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O carácter antinaturalista/artificial mas humanista 
Aposta-se também nestes projectos de Eduardo Matos e José Loureiro como reforço do assento 
humanista expresso ideologicamente pelo Grupo, na recuperação da percepção de que, sendo de 
relação com a natureza não é naturalista, como se deduz dos discursos acima citados pelos 
arquitectos. Depois das afirmações anteriores, não se pode, por exemplo, interpretar o uso que se faz 
do muro da pedra como uma vontade de integração na paisagem. O aparelho (de pedra) procura 
antes uma nítida diferenciação relativamente ao solo natural, uma definição clara dos seus limites 
relativamente ao local e sobretudo uma abstracção da construção em pedra, a uma configuração de 
plano texturado, numa composição de opaco-transparente necessária para uma nova expressão do 
sistema portante em alvenaria de granito e betão, no caso do projecto de Eduardo Matos, ou de 
granito e revestimento fibrocimento ou em madeira combinada com a estrutura tectónica de um leve 
recticulado em madeira, no caso do projecto de Loureiro. Linhas e planos são assim elementos de 
uma construção formal moderna que procura na abstracção da Natureza a resolução dos seus 
contrastes, não através de compromissos entre as realidades em oposição, mas assumindo a sua 
individualidade em tensão. O “sol e a sombra” nestes projectos do ODAM radicam na relação entre 
tensão moderna e tradição e permanecem na preferência entre a delimitação de um espaço que se 
pretende sempre hierarquizar volumetricamente mais na vertical do que na horizontal. De facto, a 
caracterização por uma preferência de espacialidade tridimensional do espaço, com pé-direitos 
duplos e varandins, é reminiscente de uma consciência cuja especificidade reside na raiz portuense 
importada. Especulativamente avançam-se, as referências às casas correntes (urbana) do Porto 
oitocentista, numa grandiosidade de espaço associada à franca altura do seu pé-direito e entradas de 
luz.  
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II.2.5 Da gramática moderna do “objecto” aos “objectos” de 

construção de cidade  
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1- Carta de Atenas, pontos 1 e 2. Integralmente publicada na revista de 
Arquitectura de Fevereiro de 1948 a Setembro de 1949. 
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A importância da Carta de Atenas  
A tradução integral da Carta de Atenas para Português, dividida por capítulos, é iniciada na revista 
Arquitectura em Fevereiro de 1948 a Setembro de 1949, revelando o interesse que este documento 
despertou, à data, no grupo (fig.1). Esta tradução para Português elaborada três anos após a 
publicação original e 10 depois da respectiva reunião dos CIAM, confirma a validade dos princípios 
da Carta de Atenas para o grupo, como nos revela a seguinte afirmação de Oliveira Martins; com a 

formação em 1928, em Sarraz, dos C.I.A.M., consagraram-se os seus princípios, particularmente no IV Congresso, cujos 

resultados foram recentemente publicados na Carta de Atenas e que constituem, insofismavelmente, a tese mais notável de 

toda a questão. À semelhança dos arquitectos dos primeiros CIAM (de 1928 a 1933) estes arquitectos do 
ODAM afirmam que a arquitectura estava agora obrigada a atender a nova realidade do mundo 
industrializado sendo necessário adoptar os universais métodos racionais de produção em detrimento 
do trabalho artesanal. O ODAM defendia, deste modo, como vimos nos capítulos anteriores a 
introdução de dimensões normativas e métodos de produção eficiente como o primeiro passo para a 
racionalização da indústria de construção (na linha de pensamento dos CIAM) mas é sobretudo o IV 
Congresso (da carta de Atenas) liderado por Corbusier que se orienta para o planeamento urbano e 
para a problemática da cidade funcional que tem um impacto visível nos escritos do ODAM como se 
compreende do texto de Matos Veloso. Este autor ao transcrever o respectivo trecho de abertura do V 
Congresso CIAM de Paris, em 1937 para o seu texto “Habitação rural e Urbanismo” explicita; A 

sociedade moderna, depois de cem anos de fulminantes conquistas científicas, de debates sociais, de desordens, chega, por 

fim à conclusão que deve fixar definitivamente o carácter da sua civilização: a criação de uma nova habitação. Devido à 

criação de uma nova habitação, o segundo ciclo da era maquinista entra num período universal de construção. Obra 

diligente, optimista, humana, portadora das «alegrias essenciais». Unicamente sob o ponto de vista de uma nova consciência, 

podem daqui para diante ser examinados os problemas de arquitectura e urbanismo. Uma nova sociedade, criou o seu foyer, 

esse receptáculo da vida. O homem é a sua habitação. Equipamento dos países, das cidades, dos campos – (Abertura do V 

Congresso C. I. A. M. de Paris, 1937.) (1) 

 

A nova ciência social e arquitectónica: a urbanística 
A amostragem deste trecho da carta de Atenas pretende finalizar este capítulo com um tema querido 
ao grupo, a descoberta de uma “ciência” imprescindível à nova cidadania e necessária a uma visão 
conjunta entre arquitectura e sociologia: a urbanística. Efectivamente a nova disciplina do urbanismo 
reflecte a necessidade de expressar o conteúdo social da nova arquitectura de modo universal e total,  

225 



 
como nos descreve Oliveira Martins (…) Todavia os problemas de arquitectura não serão completamente 

compreendidos e, por consequência, resolvidos, sem uma visão clara e profunda da sua estreita interdependência com o 

urbanismo, ou seja, das relações dos edifícios entre si e o seu conteúdo social. Hoje mesmo não mais poderemos falar no 

domínio da construção sem termos presente os dois termos – ARQUITECTURA e URBANISMO. (2) 

A interdependência destas duas disciplinas arquitectura e urbanismo é também enfatizada por 
Arménio Losa no seu texto “Arquitectura e Urbanismo”, ao advogar a nova disciplina do urbanismo 
como forma de expressão abrangente numa interrelação entre arquitectura e urbanismo. A 
arquitectura tomada como modelo urbano e inversamente a definição do modelo urbano como 
dependente das características dos “objectos” arquitectónicos, numa nova forma de expressão comum 
a todos os homens do tempo presente, é entendido numa concepção única e totalizante de uma 
estética moderna, como nos descreve o autor; Não é possível analisar os assuntos inerentes à Arquitectura sem 

focar as relações dos edifícios entre si e o seu conteúdo social. Isto obriga à associação da Arquitectura e do Urbanismo, cuja 

unidade não pode, sem perigo, ser quebrada. A construção actual – a Arquitectura actual – é função das formas e soluções 

hoje adoptadas no campo do Urbanismo. São justas estas soluções? Estão elas actualizadas, relativamente ao conhecimento 

presente do problema, relativamente aos problemas hoje postos? (3) Esta última frase expõe a nova matéria do 
urbanismo que propõe uma interrelação com a arquitectura conformando-se como disciplina maior 
que agrega todas as componentes da estrutura social promovendo a interdisciplinaridade e 
interdependência entre as novas disciplinas da idade da técnica, simbolicamente representada na 
figura da máquina e, por esta via, fundamentando toda a vida moderna como nos lembra Oliveira 
Martins: Sem dúvida que, como método, necessitamos de considerar os diversos problemas básicos nas suas relações de 

interdependência: o problema político-social, o problema técnico-económico e o problema estético. Dentro deste critério, 

torna-se mais compreensível a linha evolutiva da Arquitectura, assim como a razão da importância que tomou hoje essa outra 

actividade – integrando a arquitectura e a engenharia – o Urbanismo: ciência, arte e técnica da organização da vida social 

nas cidades e nos campos. (2)  

A nova expressão do urbanismo como uma ciência social toma no grupo, em continuidade e 
consistência com as posições humanistas reflectidas no seu quadro arquitectónico, a resposta para 
uma síntese estética única, representativa da concepção temporal de uma civilização moderna como 
nos explica Oliveira Martins: O Urbanismo, especialmente, é hoje um dos problemas centrais, fulcro de todas as 

nossas actividades e preocupações, de todas as nossas dificuldades e esperanças. O Urbanismo mergulha as suas raízes nas 

Ciências do Homem. Perante a análise filosófica da vida, encontramos a interpretação justa das manifestações humanas. 

Vista através desta perspectiva, aparece-nos o Urbanismo como vasta síntese das concepções temporais de uma civilização, 

traduzindo arquitectonicamente os seus objectivos e fins. Não se exagera, pois, afirmando que, se depende de inúmeros 
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factores, comanda em larga medida o futuro do nosso país. (2) Estendia-se, deste modo, para o grupo, a defesa 
da arquitectura moderna, através da disciplina urbana, a uma nova visão estética do mundo, 
correspondente a uma nova expressão universal dos problemas e soluções que partem da ideia de 
uma civilização moderna. A Arquitectura e o Urbanismo têm hoje traços comuns universais porque, solicitados por 

problemas semelhantes, são fruto da cultura actual e de um novo conceito de vida, isto é: testemunho da psicologia do 

homem e da ideologia da sociedade em que se geram, exigindo um instrumento de estudo e actuação comuns. (2) 

Do ponto de vista disciplinar esta preocupação por uma nova estética urbana traduz-se na procura 
do modelo de cidade ideal constituindo-se como um dos desafios mais importantes para o grupo tal 
como nos explica Oliveira Martins: Infelizmente, hoje, esquece-se vulgarmente que, se o homem é feito pela 

sociedade, a sociedade é feita pelo homem. A melhor sociedade possível será, naturalmente, o problema teórico máximo 

para o sociólogo. A melhor cidade, quer dizer, vila, cidade ou metrópole modelo, eis o problema teórico máximo para 

arquitectos e urbanistas. (2) 

 

A RESPOSTA DESENHADA – A descrição da cidade utópica do ODAM 
Ao contrário de Lisboa, em que serão realizados muitos projectos urbanos logo a partir de 50, obras 
de promoção estatal em que os arquitectos da capital participarão de uma forma activa durante toda 
a década, no Porto o investimento municipal público declina a partir de 50 tendo sido até esta data 
quase sempre imposto o estereótipo oficial em planos tipo “Bairro do Estado Novo”, a maior parte 
das vezes sem recurso sequer ao arquitecto (conforme analisámos no capítulo II.1). Efectivamente, a 
arquitectura no Porto caracterizava-se sobretudo pela proposta individual, obra de autor como 
resposta à encomenda privada, que incluía em maior quantidade a habitação unifamiliar e a 
habitação colectiva em prédios de preenchimento da malha urbana oitocentista. Deste modo, a 
concretização da ideia de cidade defendida nos escritos do ODAM aparece sobretudo em subtis 
traços de preocupações formais com alguma visibilidade nas intervenções de maior dimensão, mais 
de que em propostas ou estudos para planos urbanos. No entanto, como se verificou ao longo dos 
escritos destes arquitectos, predomina a referência à urbanística como disciplina maior da nova 
ciência arquitectónica social e, durante o período coincidente com a manifestação pública do ODAM, 
tenta-se concretizar esta tendência. Assim, sempre que lhes é possível esboçar propostas de 
intervenção de carácter urbanístico, mesmo que em situações muito restritas, estes defensores da 
cidade moderna tentarão deixar o seu testemunho. Neste sentido, impôs-se o estudo dos esboços de 
propostas urbanas necessário ao entendimento da concretização formal da ideia de cidade no grupo, 
surgindo deste modo a análise dos vários projectos destes autores nas poucas realizações em que está 
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de alguma forma implícita, a ideia de uma forma de habitar interveniente na criação da cidade 
moderna. 

Neste contexto (estético), importa sobretudo o reconhecimento de que, para ogrupo, o êxito da 
“nova cidade” depende da qualidade dos seus elementos constituintes: – a forma moderna de 
“objectos” arquitectónicos autónomos que se estende e aplica à escala maior da estrutura urbana, ao 
território, numa universalidade de pensamento estruturadamente moderna. Conclui-se assim que a 
nova disciplina urbana tem, para o grupo, como instrumento de actuação comum à nova 
arquitectura, a formação da cidade através da transposição para esta das leis de forma moderna, 
numa estética totalizante que percorre a construção formal de objectos desde a arquitectura ao 
urbanismo. A leitura estética de elementos independentes racionalmente diferenciados em morfologias 
“tipo – programáticas” cumprindo os princípios compositivos das vanguardas artísticas modernas, é 
tomada nos “objectos” edificados como células de repetição pelo recurso a geometrias puras 
marcadamente abstractas ou depuradas, (tal como na arquitectura) e nos “objectos” de excepção, em 
volumetrias mais complexas com a mesma base geométrica, numa perspectiva radicalmente nova de 
encarar a intervenção estética da cidade. 

Constituirão assim os princípios da carta de Atenas um desafio para o grupo, idealizado no modelo 
supremo da Cidade Radiosa mas tomado mais como ideal a experimentar, apenas e sempre em 
campo aberto e novo. Formas “resumidas “ em esquemas tipológicos conforme se identifica (reafirma) 
num dos poucos projectos da “cidade da máquina” a ocupar um vazio urbano e a tentar criar novas 
direccionalidades no Porto, o Plano do Campo Alegre projectado em 1949 pelo arquitecto Távora (fig. 

1). Protótipos a criar estruturas urbanas que o ODAM entende como substituto ideal dos bairros 
económicos promovidos pelo “Estado Novo” e ideal a aplicar às novas áreas de expansão da cidade. 
Os novos bairros assentes no conceito do novo conceito, de “Cidade Parque” garante de urbanidade 
para todos, serão nas propostas dos arquitectos do grupo o substituto da Cidade Jardim Ruralizante 
do Estado Novo como se exemplifica nos Bairros para Ramalde de João andresen ou de forma mais 
clara no Plano para a área do Hospital Escolar de Arménio Losa. Mas será sobretudo na eleição 
programático tipológica específica do alojamento colectivo – o bloco de habitação plurifamiliar de 
desenho autónomo como “objecto” arquitectónico por excelência representativo da qualidade de 
habitar para todos – que se encontra o marco do desenho da nova cidade para o grupo, como se 
verificará nos vários projectos de blocos habitacionais colectivos aqui apresentados, O bloco 
Colectivo de Viana de Lima e os CODAS de Pereira da Costa e J.J.Tinoco. 
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Esquissos dos planos de urbanismo, Le Corbusier 
2.1- Revolução arquitectónica e urbanismo moderno – Cidade 

Parque: A – tipo redente; B – tipo em Y; C – tipo frontal;  
  D – tipo esquina; E – tipo escada (degrau); F – tipo lente 

2.2- A cidade linear e industrial 

Princípios de composição depurada aplicados à ordenação da cidade –  
O plano do Campo Alegre do Fernando Távora 
Para a “higiénica”, saudável, democrática, urbana e actual cidade moderna, o ODAM elege 
“objectos” elementares programáticos adaptados às 5 componentes principais da vida moderna, 
procurando a construção de vários elementos compositivos (sobretudo pela referência às experiências 
de Corbusier) em protótipos formalmente identificáveis consoante o seu programa: - habitacional, de 
trabalho, de lazer, de cultura, de circulação, etc. (fig. 2.1 e 2.2) numa urbanística radicalmente contrária 
à aprendizagem académica de ensino ainda em vigor, à data, na EBAP. Efectivamente, este ensino 
assentava na construção da cidade tradicional decimónica portuense hierarquizada entre elementos 
notáveis, representativos da estrutura governativa social, e o tecido homogéneo de fundo que 
construía o local habitacional e de trabalho. O estudo dos elementos notáveis da cidade, destacáveis 
em dimensão e aparência, os monumentos, constituíam-se como os únicos edifícios merecedores da 
atenção arquitectónica, conformando-se a mancha habitacional de tecido urbano contínuo como 
pano de fundo de suporte repetível e uniforme, sujeita apenas a intervenções de (desenho para) 
embelezamento das suas fachadas como conjunto. 

Com o novo entendimento da construção moderna defindido nos escritos do ODAM são 
redefinidos os seus elementos constituintes e uniformizado e autonomizado o seu peso compositivo. 
Da ideia de rua sobrante, negativa da mancha de construção (a conformar quarteirões), passa-se 
para a construção de um elemento formal independente pela noção de estrutura viária autónoma da 
edificação urbana, com diversas funcionalidades e hierarquias divididas em circuitos viários e 
pedonais e definidas em novas terminologias (autoestradas, artérias, percursos pedonais, etc.), 
constituindo-se agora como elemento também de desenho estruturador “da forma da cidade 
moderna”. A nova valência, dada à circulação representativa da nova civilização, é introduzida pelo 
entendimento de uma nova realidade na escala da “cidade da máquina” – o automóvel –, uma 
realidade que origina a revolução urbanística do século e clama segundo os escritos do ODAM, um 
novo desenho para a cidade moderna. Esta cidade para o ODAM suporta-se numa estratégia 
higienista e de princípios organizativos, funcionalmente dividida e hierarquizada através dos seus 
diversos elementos, de habitar, trabalhar, cultivar o espírito e o corpo e circular. A sua formalização 
em circuitos viários e pedonais, num zooning programático de “cidade funcional”, traduzir-se-á num 
desenho de leitura ilimitada da nova composição da cidade por “objectos”, organizados numa cidade 
de “Espaço, Sol e Verdura” para todos. Para a implementação deste novo conceito de cidade era 
necessário que fosse viabilizado novas operacionalidades em planos alternativos de conteúdos mais  
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Planos reguladores do Porto, Campo Alegre, 1942 
3.1- Giovanni Muzio 
3.2- Giovanni Muzio 

sociais e civilizacionais que os implementados pelo ensino e prática oficial (mais imagéticos) tal como 
referenciou Oliveira Martins nos seus escritos, a condição essencial é que abandonemos, de uma vez para todas, 

as ideias tão vulgarizadas entre as classes chamadas de cultas de que fazer arquitectura é desenhar alçados e urbanizar é 

alargar ruas, decorar praças e traçar hipotéticos bairros de expansão e destacar o valor pitoresco dos monumentos 

históricos(2). No entendimento destas novas operacionalidades, o projecto do arquitecto Távora de 
1949, propõe toda uma nova lógica de cidade para uma área residencial do Campo Alegre (fig. 

4.1,4.2 e 4.3). Este projecto plano do arquitecto Távora entra em confronto com os anteriores planos 
propostos para o mesmo local dos arquitectos Piacentini e Múzio e representativos dos planos gerais 
de urbanização, à data em Portugal. Efectivamente, o projecto de Muzio aproximava-se a uma 
tradição de continuidade com a cidade oitocentista prevendo um centro direccional à italiana, ao 
contrário do arquitecto Távora que aposta na criação de um centro urbano funcional de ruptura com 
a malha urbana existente constituindo-se como inovador, numa afirmação de modernidade radical. 
(fig. 3.1 e 3.2) 

Os planos gerais de urbanização à data em Portugal, derivavam de um eclectismo inicial para um 
urbanismo formal. Concentrados no desenho do espaço público, acusavam a influência de modelos 
artísticos alemães ou classicista e monumentais italianos (caso de Piacentini e Muzio) com uma versão 
tardia de cidade jardim (francesa) conveniente ao regime. Formalizadas a maioria dos planos com 
uma ruralidade prevalecendo a tipologia de moradia isolada ou geminada, apesar da existência de 
alguns modelos proto-racionalistas de recente inspiração modernista dos mestres professores da EBAP, 
Carlos Ramos e Cassiano Branco. No entanto, todos estes planos eram concebidos mais como planos 
– imagens que disponham em planta, edifícios a cumprir alinhamentos de ruas e jardins em 
composição de simetrias, do que de uma reivindicação estética de conteúdo moderno em exploração 
de novas vivências contemporâneas através do desenho de cidade.   

O plano residencial do Campo Alegre, do Távora, localizado na proximidade do então projecto 
para a ponte da Arrábida propunha, assim, a vivência moderna defendida pelo ODAM, pelo uso 
compositivo dos objectos programáticos tipo de geometrias simples colocados em equilíbrio numa 
estrutura assimétrica, repetidamente em sistema linear e distribuídos uniformemente numa cidade 
parque moderna. Távora pretendia uma abertura espacial disposta com “objectos” edificados 
testemunhando a importância equitativa das suas várias fachadas numa visão ilimitada de cidade sem 
barreira, contraposta ao desenho de carácter classicista monumental em que imperava a estática de 
simetria axial da avenida urbana de edifícios com fachadas principais a culminar numa centralidade  
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Plano do Campo Alegre do arquitecto Fernando Távora, 1942 
4.1- Maqueta da proposta 
4.2- Esquisso do pormenor da zona cívica 
4.3- Carta do plano geral 

 



 
5- Urbanização de Saint-Dié, do arquitecto Le Corbusier, 1946 da praça monumental, do plano precedente de Piacentini e Muzio. A proposta urbana de Távora para 

o Campo Alegre constitui, deste modo, uma das primeiras propostas de desenho urbano fundadas na 
exaltação da vida eminentemente social promulgada pelo grupo numa aproximação que é já de outra 
escala de cidade (a metrópole) e se desenha de forma seriada, uniforme, não hierárquica e 
assimétrica, na procura democrática da vivência social em massa do moderno, como nos elucida o 
autor, Ideia do plano; a construção de uma paisagem nitidamente urbana a uma dezena de metros de altura sobre o Douro 

e pretende-se criar uma praça de escala de metrópole com 6 000 habitantes com equipamento e tráfego próprio 

independente do tráfego de passagem, uma grande praça e uma avenida de peões permitiriam uma intensa vida social. 

Procurava-se que a solução tivesse um grande sentido cívico, uma grande expressão de presença. (Eu cria e continuo a crer) 

que por vezes há que sacrificar um pouco o indivíduo para obter soluções cujo significado ultrapasse a sua escala. (4)  

Este plano moderno combina assim o modelo urbano “zonificado” de centro cívico e centro 
habitacional em que se reconhece o traçado e os objectos tipos programáticos desenvolvidos na 
experiência dos estudos da cidade funcional (descritos na carta de Atenas) e experimentados aqui 
numa parcela de cidade, contribuindo o desenho de abstracção total dado ao terreno para o seu 
carácter de proposta utópica modelar de cidade do ODAM. Predomina a visibilidade do bloco 
habitacional “anti-rua” sobre pilotis que permite a sua visão em todos as suas frentes, não elegendo 
ao contrário do anterior projecto de Piacentini e Muzio, uma frente urbana principal, e sob o qual se 
estende ao nível do solo a paisagem de parque contínuo da cidade de todos. Os edifícios da cidade, 
ora dispostos em altura ora ao baixo, inspiram-se no modelo intercalar da “Cidade Parque”, em 
unidades repetíveis horizontal e vertical aplicadas à “Cidade Radiosa” e “Cidade Contemporânea” de 
Le Corbusier. A praça, coração do centro cívico, é ordenada através de traçados geométricos 
reguladores de princípios compositivos assentes no equilíbrio produzido pela relação entre o conjunto 
de unidade de repetição dos corpos geométricos “puros”, não compostos, (correspondente ao 
programa de trabalho e habitar) e o destaque dado às volumetrias de maior complexidade 
geométrica e morfologia diferenciada (correspondentes aos programas excepcionais de lazer) 
contribuindo, este desenho, para a leitura organizativa e funcional dos pressupostos arquitectónicos e 
urbanísticos enunciados. Os esquiços comprovam a procura da correcta dimensão e proporção 
rítmica dos espaços não construídos relativamente aos edificados e da melhor orientação solar, 
nascente-poente para implantação dos mesmos. Esta sensibilidade remete para o conhecimento das 
experiências apresentadas pelos arquitectos alemães nos primeiros CIAM e das suas pesquisas 
relativas ao correcto dimensionamento entre os edifícios necessários para a existência de condições 
mínimas de habitabilidade e conforto da vida moderna. É na “objectualização” criteriosa entre as  
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6- Vista aérea do Palacio dos Soviéticos em Moscovo, do arquitecto  

Le Corbusier  1931 
 unidades de repetição e os equipamentos públicos com carácter de excepção morfológica, que se 
reconhece uma inspiração concreta e clara com a Urbanização de Saint-Dié de 1946 de Le 
Corbusier. Referência lida no uso de uma morfologia primária pura para os elementos repetidos e na 
formalização de geometrias mais complexas para os programas públicos de excepção como 
“objectos” colocados num tabuleiro reticulado de espaço aberto. Neste último “objecto-programa” 
reconhece-se uma reprodução alusiva à forma (acústica) do auditório do projecto da Urbanização de 
Saint-Dié e do Palácio dos Soviéticos em Moscovo, também de Corbusier (fig. 5 e 6) Eu via esta solução do 

Campo Alegre como um acto perfeitamente portuense capaz de produzir um grande ‘impacto, mas o trabalho ficou no 

esqueleto, o que lhe dá um certo ar esquemático e frio a que se acrescentava a inexperiência da matéria. A ideia de 

monumento nunca me abandonou neste trabalho de que não me arrependo ainda hoje embora reconheça que não tinha 

capacidade para lhe dar a forma correcta. Quando falo em monumento, quero significar qualquer coisa que seja útil e viva, 

sentida. (4) Este comentário posterior do arquitecto Távora reflecte, no entanto, o conhecimento do 
carácter de monumento que apesar de tudo se expressa no final neste plano e que, à semelhança do 
CODA de Viana de Lima (apresentado no subcapítulo III.1.2), procura um pretexto para um esboçeto 
de plano onde o desenho é ainda o monumento dos princípios de um Porto que se quer novo. Entre o 
plano de urbanização e o plano de detalhe, o projecto urbano e o de grande escala, o grupo elabora 
e procura uma experiência que se instituía como a agitação de um sentido de uma arte urbana para 
um tempo novo, mas em termos de invenção mais topológico que tipológico em que o manifesto 
teoriza a cidade a partir do projecto, como se verificará de forma mais aprofundada na abordagem 
ao estudo de outro projecto urbano construído por este autor e analisado na parte III. (capitulo III.2) 

 
Estratégias do ODAM para os bairros económicos – O bairro de Ramalde de João Andresen 
A proposta do grupo de substituição do modelo de bairros económicos do estado assente na cidade 
jardim de designo rural trabalhada, a partir da “casa portuguesa” de Raul Lino, pelo modelo de 
cidade parque do habitar urbano (do ODAM) repleto do alojamento para todos é abordada em alguns 
poucos projectos permitidos ao grupo. A substituição da vivenda salubre e independente unifamiliar 
pelo bloco plurifamiliar é tomada no grupo num espírito que incentive o colectivo em detrimento do 
individual, expressão da nova sociedade cívica comuna. 

Como analisámos no capítulo II.1, as características formais do modelo do bairro económico do 
regime assentavam nas convenções da cidade jardim utilizando como célula base de repetição sempre 
o mesmo modelo arquitectónico da casa individual até à exaustão independentemente da escala e da 
extensão do conjunto em causa. As características da construção de baixa densidade, alastrando 
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desmesuradamente no terreno numa morfologia destrutiva do quarteirão urbano fechado era 
realizada pelo recurso equitativo de casas e de área livre (pequena horta, jardim, etc.). Apesar da 
existência de espaços públicos, a pequena praça, o largo, etc., reforçada com os edifícios 
institucionais – a escola, a igreja, os correios, (edifícios caracterizados todos como equipamentos de 
bairro) –, a sua associação com a edificação repetitiva de casas, unifamiliares ou bifamiliares, em 
trama estreita e homogénea mantidas em pequenas séries entre si, desvalorizava a superfície de uso 
público. Cumpria-se no final, o objectivo pretendido pelo regime: conservar uma imagem de pequeno 
país rural, Portugal todo como uma aldeia. Este conceito conservador é acentuado pelo desenho 
compositivo estático de simetria do conjunto de casas e eixos centralizadores estabelecidos pelas ruas, 
em que os equipamentos de bairro se traçam numa matriz que se formaliza num prova mais gráfica e 
representativamente imagética que topológica ou topográfica. Este modelo do regime que remete 
para o carácter mais rural que urbano é, no entender do ODAM, contrário à lógica da nova cidade 
moderna pelo que estes arquitectos acusam agora este modelo de bairros económicos de ser o 
principal responsável pela proliferação e extensão do mau estado do urbanismo em Portugal, como se 
verifica na enumeração crítica, escrita pelo arquitecto Arménio Losa. Verifica-se facilmente que no nosso País 

se ignoram ainda os princípios que regem o Urbanismo moderno, se ignora a revolução industrial que lhe deu origem, se 

ignoram as necessidades presentes e se voltam as costas ao futuro. No nosso País o Urbanismo é, ainda, o decalque das 

tradições, a contemplação dos grandes arrojos de certos períodos do passado e a cópia dos traçados em que esses arrojos se 

materializaram. As quatro funções do Urbanismo são teoria ainda não aceite oficialmente em Portugal. A rua-corredor 

continua a servir de guia aos novos traçados. A construção baixa, a sementeira de arruamentos, a pulverização da 

propriedade, o alastramento das cidades sobre o território que as cerca, a ocupação total do solo, o afastamento para 

grandes distâncias das áreas rurais, o isolamento ou desordem dos estabelecimentos industriais, são hoje ainda as bases em 

que assenta o Urbanismo em Portugal. (3) 
Como vimos, os arquitectos do ODAM, nos seus escritos, estavam preocupados co m a qualidade 

de vida urbana da nova civilização da segunda era maquinista. Entendem que o crescimento da 
cidade não se poderá fazer à custa da sua extensão horizontal, sem prejuízo do afastamento excessivo 
aos locais de trabalho e aumento dos flagrantes problemas da cidade histórica: engarrafamento, 
congestionamento de tráfico, horas perdidas nas longas filas de espera, etc. Apostam na melhoria de 
qualidade do espaço de habitar e atentos às exigências de uma vida moderna, (sol, espaço e verde 
para todos), seguem os princípios definidos na carta de Atenas, de valências da nova vida moderna 
funcionalmente organizadas em habitar, lazer, trabalhar e circular. Transferem estes conhecimentos 
para as investigações arquitectónicas tipo-morfológicas de maneira a que resolvam os novos 
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problemas urbanos: o crescimento demográfico das cidades, o congestionamento de tráfico, a má 
qualidade dos espaços de alojar e trabalhar (no qual o homem permanece metade do seu tempo) e 
todas uma má gestão do tempo do homem pela desorganização geral destas valências, com a 
ausência de espaços e tempo de lazer para cultivar o corpo e o espírito.  

Os arquitectos do ODAM apostam, assim, na resolução do aumento demográfico pela 
densificação da população, através da construção de blocos plurifamiliares que incentivem outra 
vivência de colectividade. Para isso privilegiam a construção em altura com alojamentos não para 
uma unidade individual mas sim em quantidade para o colectivo em novas pesquisas de construções 
habitacionais em massa ajustados aos novos processos mais rápidos de produção massificada. 
Atentos ao processo de racionalização e organização funcional da cidade têm preferência por um 
zonamento de planificação urbana só para as áreas de expansão, (sem as referenciar para as áreas 
antigas) propondo-o como substituição dos bairros económicos do regime. Defendem um modelo 
para os bairros económicos dividido em diferentes áreas funcionais autónomas como conquista de 
uma economia de meios (rentabilização dos custos do terreno da área construída e do 
empreendimento por m2 de habitante, facilidade de construção em série, etc.) e simultaneamente 
uma melhoria substancial de qualidade de habitar para o utente pelo acesso mais rápido quer ao 
centro de trabalho quer à cidade histórica, vida partilhada em comunidade, pelo acesso a 
equipamentos de carácter mais urbano pela distribuição equitativa de habitação tomando em conta 
os factores naturais para todos, (orientação solar, espaço verde e espaço livre em quantidade para o 
peão, independente do circuito automóvel, tudo conseguido através dos novos estudos das ciências e 
técnicas contemporâneas. Tal como nos descreve Viana de Lima: Ligada directamente à habitação e por 

ordem de sucessão surge a forma de se dividir correctamente o tempo em Trabalho, Recreio e Repouso. Logo, o primeiro 

passa a adoptar será o da criação e escolha, eliminando todos os outros, de terrenos favoráveis às melhores condições de 

vida, que satisfaçam aos métodos da moderna higiene, que sirvam para a obtenção dos efeitos psicológicos no ambiente 

interior, isto é, terrenos humanamente sãos e de imunização natural. (5) A caracterização dos edifícios pelos seus 
princípios higiénicos e saudáveis de acordo com as novas orientações “científicas”, (orientação solar e 
de organização funcional), leva a que o grupo considere a implantação do edificado proposta pelo 
regime para os bairros económicos, como mera conjectura gráfica, e a defender a implantação 
nascente poente em blocos de apartamentos em sucessão paralela linear com bom espaço entre si, 
como a ideal como se pode verificar no projecto de Andresen para Ramalde e também de forma mais 
expressiva no do Távora para o mesmo local (fig.7.1 a 7.3) (subcapítulo III.2.7). Esta tese que implica a 
forma linear como a única capaz de garantir a equivalência de condições de todos os alojamentos no 
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que se refere ao desfrute do espaço livre e da melhor orientação solar acabará por atrasar a pesquisa 
de outras formas de alojamento na cidade moderna, como se pode confirmar pelas soluções urbanas 
propostas ao longo da década de 50 em Lisboa. Ora, hoje, a produção industrial dá condições inteiramente 

novas para poder responder aos desejos urgentes da população e para salvaguardar a saúde pública. Mas, infelizmente, a 

casa que hoje se constrói não é distribuída em função da melhor orientação solar. A preocupação máxima que preside à sua 

construção é a de recuperar no mais curto espaço de tempo todo o dinheiro dispendido. (…). (5) Esta forma de alojar 
(habitar) da cidade moderna aposta na existência de equipamentos não de bairro mas de metrópole 
urbana (bibliotecas, cinemas, etc.) que pela rapidez ou proximidade aos centros urbanos principais 
permitam outra cultura de lazer, garantindo as mesmas condições a toda a nova área residencial 
proposta (acessibilidade fácil aos locais habitação). Esta planificação da nova forma de habitar, 
obrigatoriamente aposta nos utensílios mecânicos modernos, nas estruturas viárias, nos elementos 
diferenciadores do território, no planeamento e defende os princípios da carta de Atenas. Acessos de 

forma a separar os peões dos automóveis; solo livre quanto possível e transformado em parques. Estes parques seriam 

extensos, contínuos, contendo lugares para passeio, todos os equipamentos para o desporto quotidiano (natação, ténis, 

futebol, basquetebol, etc.), jogos para crianças, clubes para adolescentes, jardins particulares (à vontade dos arrendatários), 

pequenos jardins para flores, frutos ou hortas, escolas primárias, maternais, cinema, biblioteca, etc. Estes seriam os com-

plementos exteriores da unidade habitacional. (5) A construção de novas parcelas de cidade, no entender do 
ODAM, devem orientar o seu desenho à semelhança da urbanidade da Cidade Radiosa e dos Três 
Estabelecimentos Humanos (Corbusianos) para, no entender do grupo, possibilitar trazer a todos as 
melhores condições da 2ª era “maquinista”; o distanciamento, aos perigos da rua possibilitado pela 
divisão de circuito viário principal, e, simultaneamente, os prazeres das condições naturais e 
higienistas de um parque total. O ODAM aposta, no entanto, e sobretudo na substituição das casas 
singulares dos bairros económicos do “Estado Novo” modelo em expansão nas periferias, pelos 
planos racionais de urbanização e pela tipologia plurifamiliar em altura, propondo inclusivamente já 
uma nova tipologia progressista derivada das pesquisas progressistas do edifício cidade Corbusiano – 
o Centro habitacional – como nos relembra Viana de Lima, O centro habitacional, cidade jardim em altura que 

pode albergar mil pessoas é concebido por baixo dos princípios da cidade radiosa com o solo livre transformado em parques 

complementos exteriores da unidade habitacional. Que projectou o plano de cidade radiosa. (5) 

 

Da Cidade Jardim à Cidade Parque - O Plano para a zona do hospital de Arménio Losa 
Estabelecem-se, ao contrário do que parece à primeira vista, alguns vínculos entre os dois modelos de 
cidade, o bairro económico do “Estado Novo” e o parque urbano/metropolitano do ODAM, a  
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Concurso para o Campo Alegre – Projecto de João Andresen 
7.1- Perspectiva 
7.2- Alçado 
7.3- Planta tipo 

 



 
substituição da unidade base de cada modelo é claramente diferenciada. Da casa unifamiliar do 
bairro económico passa-se para o bloco de habitação colectiva defendido pelo ODAM mas, mantêm-
se os princípios higiénisticos presentes nos dois modelos. A semelhança é estabelecida sobretudo 
através da concepção de uma cidade que equilibra o espaço construído com o espaço livre e 
privilegia o contacto com a natureza. A diferença entre os dois modelos, a casa pitoresca e 
ruralizante, conservadora e hierárquica do regime e o “objecto” arquitectónico moderno do ODAM, 
representativo do carácter colectivo e de uma linguagem democrática assenta sobretudo da aposta na 
formalização arquitectónica pelo recurso ao desenho arquitectónico de unidade base estruturante e, é 
por esta leitura ideológica que se dá a recusa do regime. 

No seguimento deste discurso Arménio Losa, no seu texto “Arquitectura e Urbanismo” expõe as 
bases em que deve assentar o urbanismo Português. As soluções contemporâneas, as novas técnicas, as novas 

expressões da Arquitectura não têm cabimento dentro deste género de Urbanismo. As densidades altas, as circulações 

mecânicas, as relações mais convenientes entre a habitação e o trabalho, o desporto acessível à população são assuntos 

oficialmente ignorados entre nós ou, o que é pior, são sistematicamente condenados quando alguém com um pouco de 

coragem se atreve a promover ou sugerir a sua consideração. Além dos vários aspectos negativos que esta atitude apresenta -

a económica, o funcionamento, a salubridade, as distâncias, a insegurança, o tempo perdido, o isolamento da Natureza - a 

Arquitectura é atingida e limitada, confinada aos processos e às possibilidades que lhe fornecem os métodos anacrónicos de 

construir, únicos que se ajustam aos métodos anacrónicos de planear as cidades. Nas grandes cidades existem, há muito e 

cada dia mais agravado, sérios problemas que não poderá ser resolvidos com os velhos métodos de urbanismo. Para o mais 

grave, o do alojamento dos habitantes, poderia encontrar-se satisfatória solução se se adoptasse a construção de grande 

altura que o actual adianta da técnica permite realizar. A construção em altura permitiria de resto solucionar muitos outros 

problemas que afligem as nossas cidades: circulação, segurança, economia, rendimento dos trabalhos, etc. Estas soluções 

arquitectónicas, inteiramente do nosso tempo, e impossíveis antes do advento da civilização maquinista, exigem que a 

estrutura urbana das cidades seja também deste tempo, o tempo em que vivemos. (3) Na tentativa de concretizar a 
proposta de cidade moderna proposta pelo ODAM, este autor projecta o plano para a zona do 
hospital escolar em 1952, pela criação de vivendas na periferia nordeste do Porto com a área de 135 
hectares destinados a um total de vinte e cinco mil habitantes que vinham transferidos das ilhas. Este 
plano estabelece-se como modelo resposta para a execução controlada da promoção pública e da 
iniciativa privada, ao problema de uma nova formalização para os bairros económicos (uma das 
preocupações fundamentais do grupo nos seus escritos). (fig.8) 
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8- Plano para a zona do hospital escolar, pormenor, Porto, do arquitecto 

Arménio Losa, 1952 
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Ensaiam-se, deste modo, novas formas de ruptura com o padrão usual de pequenas parcelas ou 

quarteirões na concretização da independência da rua e na continuidade do espaço público para o 
interior do edificado. Este plano, tal como nos descreve o autor, pretendia conjugar o tecido de 
algumas habitações económicas existentes com uma Cidade Parque de blocos de habitação colectiva. 
O plano nunca chegou a ser aprovado pelo poder central por não aceitar as habitações em unidade 
de alojamento em blocos colectivos em substituição do seu modelo ideológico suportado na casa 
individual salubre e independente, a sua célula base modelar de promoção económica. 

 
O bloco autónomo de habitação colectiva como marco da nova cidade –  
Do immeuble ville à unidade de habitação 
Não existindo à data possibilidades reais para testes e aplicação de estudos urbanísticos, quer ao nível 
dos planos territoriais quer em melhoramento de parcelas da cidade, sobretudo no Porto, não 
surpreende que muita do investimento mais interessante do ODAM na prática projectual se centre no 
valor da parcela edificada. Esta parcela enquanto elemento privilegiado da construção da paisagem 
urbana tradicional proporcionará ao grupo o legado diferenciador para a abordagem agora formal 
de novos elementos constituintes da nova cidade, estudados como elementos arquitectónicos, 
funcionalmente divididos em edifícios tipo – programáticos que recusam a hibridez (promiscuidade) 
funcional da cidade decimónica. No campo, o grupo entenderá, assim, a nova urbanística sobretudo 
pela passagem da herança do valor dado à parcela edificada (a casa urbana) enquanto elemento 
privilegiado de construção da imagem da paisagem urbana da cidade, transferida para o valor 
estético intrínseco de todo o “objecto” arquitectónico projectado. A aposta na qualidade resultante da 
importância dada ao valor compositivo da tradicional fachada do conjunto urbano transferir-se-à para 
os novos sistemas compositivos valorizados pela nova racionalização e dinamismo disciplinar e 
organizativo do moderno, somando à planimetria racional a altimetria de regras compositivas 
diferenciadoras (legada da herança escolar) como elementos imprescindíveis (num todo) à qualidade 
plástica final do “objecto” arquitectónico. Esta transferência do valor estético da parcela doméstica 
edificada, a tipologia habitacional do Porto, justificará também a eleição do novo programa, o 
alojamento para todos, espaço de habitar colectivo por excelência, como “objecto” preferencialmente 
representativo da vida na cidade moderna reforçando o carácter humanista pretendido pelo grupo. A 
transferência do valor espacial da vivência moderna em novas formas compositivas e tipológicas de 
cidade sintetizadas na inserção e relacionamento edificado da parcela do Porto será analisado de 
modo mais detalhado na análise das obras dos edifícios do Ouro e no edifício de Ceuta na III parte  
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do capítulo III.2. A eleição do bloco de habitação colectivo, como marco do novo desenho de cidade, 
será aqui analisada, sobretudo na pesquisa das formas objectuais da tipologia habitacional como 
tema privilegiado de estudo e fundamental na pesquisa de modelos para o grupo a partir de 1950, 
mas estudada na proposição da inovação mais pela continuidade que pela aparente ruptura como se 
verificará na ponte estabelecida entre o immeuble ville de Viana de Lima de 1943 e as unidades de 
habitação dos projectos de CODA de 1950 de J.J. Tinoco e Pereira da Costa. 
 
O immeuble ville da cidade contemporânea do Porto – O Bloco colectivo de Viana de Lima 
A criação de uma nova estrutura de cidade pela reinterpretação do bloco de apartamentos tinha já 
sido abordada, por Viana de Lima arquitecto, da primeira geração do ODAM, num projecto para um 
bloco de apartamentos a estruturar todo um quarteirão da avenida Sá da Bandeira em 1943 (fig.9). A 
solução deste autor apresenta, no contexto do Porto à época, um carácter inovador pelo recurso a 
uma nova tipologia habitacional – o apartamento em duplex. Estes apartamentos acessíveis por uma 
rua interna comum são aplicados como tipologia celular de repetição a formar o desenho de todo um 
quarteirão. Estes alojamentos, à semelhança de unidades habitacionais, são aglutinadas em quatro 
andares duplos incluindo terraços, um para cada duplex, como solução modelar que pretende manter 
um espaço aberto (jardim) a cada unidade familiar, garantindo todas as condições da casa individual. 
Esta solução de Viana de Lima é apontada como meio caminho entre o prédio de apartamentos 
burguês, (solicitador da encomenda) e uma nova moradia socialista colectiva (o falanstério) 
caminhando já no sentido das preocupações sociais do ODAM. Efectivamente os poucos blocos de 
apartamentos plurifamiliares existentes à data na cidade do Porto normalmente designados pelo 
público como prédios de rendimento à Lisboa eram todos em estrutura de edifícios parcelares de 
apartamentos, não se propondo como intervenções globalizadoras e autónomos de construção de 
cidade. O edifício desenhado como unidade urbana repetível pelo seu carácter de célula tipo-
morfológica de base formal de uma nova escala de cidade urbana adquire neste contexto do Porto, 
um carácter de excepção modelar. Inspirando-se claramente no imeuble – ville da cidade 
contemporânea Corbusiana, Viana de Lima remete já, nesta altura, para o uso deste modelo como 
célula construtiva da cidade – a ocupação de todo um quarteirão como célula base de edifício de 
grande altura e densidade habitacional à semelhança do utilizado por Le Corbusier na sua Cidade 
Contemporânea. No entanto, relativamente ao modelo corbusiano, este projecto contamina-se nos 
seus arquétipos historicistas, e na impossibilidade de subverter ou executar os dispositivos formais das 
inspirações espaciais implicitamente propostas. A ausência de abertura do interior do quarteirão à 
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Bloco Sá da Bandeira, “immeuble ville”, do arquitecto Viana de Lima, Porto 1942 
9.1- Plantas dos apartamentos em duplex 
9.2- Planta de implantação 
9.3- Perspectiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
cidade com programas que incentivem o uso comunitário de lazer e cultura do imóvel Corbusiano é 
aqui preterido por uma visão urbana convencional de abertura do espaço comercial para a rua, 
apesar de fomentar alguma diferenciação programática obrigando ao atravessamento pelo interior do 
quarteirão para o acesso aos grandes halls das habitações.  

A ausência de depuração (do supérfluo) num compromisso linguístico entre uma pesada 
materialidade art decó e uma modernidade doce continuada na leitura do fecho do quarteirão quer 
ao nível de rés-do-chão (apesar do atravessamento) quer na sua fachada urbana contínua, revelaria o 
fracasso desta unidade como proposta de um novo e radicalmente diferenciador desenho de cidade 
moderna pedida posteriormente pelo ODAM. Assume-se apenas como o início do problematizar de 
outras formas de desenho da cidade decimónica, em novas formalizações de quarteirões fechados e 
não como uma proposta integral da cidade parque comunitária que utiliza o solo total como espaço 
de toda a colectividade numa nova definição de cidade do séc.XX, reivindicada nos escritos do grupo 
e, claramente explícito neste excerto posterior de texto de Viana de Lima; Vamos, portanto, exemplificando 

expor quais os elementos de uma habitação que se poderia denominar Centro Habitacional (cidade jardim vertical) –Unity 

Center lhe chamam os Ingleses e Unité d'Habitation os Franceses – destinada a celibatários, casais e para famílias com 

crianças (…) Imaginemos, então, um bloco em altura que desse abrigo a 1000 pessoas – ou seja a correspondência 

aproximada a um bairro de 250 habitações individuais -e concebido sob os princípios da Cidade Radiosa. Para um bloco 

desta natureza e desta amplitude, já poderiam encarar estas possibilidades (…) cada membro de família disporia da sua 

célula. As crianças teriam o seu lugar, independente do dos pais. Elas tomariam assim, consciência da sua individualidade, 

dos seus deveres e das suas responsabilidades. Os pais, por sua vez, também disporiam do seu canto privativo, a fim de que, 

após um dia de trabalho, pudessem tranquilamente, repousar o corpo e o espírito. Porque, como diz Wogenscky, «se o pai, 

ao sair do trabalho, está certo, de não vir encontrar crianças enervadas por um dia de reclusão, ou uma esposa fatigada por 

exaustivas tarefas, ele preferirá, sem dúvida, passar todo o tempo em casa a perder horas em qualquer café. (6) 
No entanto apesar do “seu fracasso” num novo desenho radicalmente inovador de estrutura de 

cidade, o imóvel habitacional urbano de Viana de Lima propõe-se, deste modo, como suprimento 
qualitativo do jardim suspenso e unidade autónoma de grande altura e densidade habitacional a 
formar um desenho de cidade por quarteirões conseguindo o objectivo de formalizar uma nova escala 
de cidade, o cumprimento de uma vida moderna com espaço racionalizado e organizado, através da 
amplitude que as varandas dos duplexes transmitem à fachada.  
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A unidade habitacional autónoma da cidade radiosa –  
Os CODAS de Pereira da Costa e J.J. Tinoco 
Na prática de projecto urbano, a partir de 50 transfere-se a selecção da pesquisa projectual da 
habitação unifamiliar para o tema de preferência, o estudo do edifício de habitação colectiva, 
conforme atestam os projectos pertencentes aos elementos novíssimos do Grupo (a chamada 3º 
geração) Pereira da Costa (fig.10.1 a 10.6) e J. J. Tinoco (fig.11.1 a 11.3). Estes projectos elaborados com 
o carácter percursor de testes, demonstram as preocupações do grupo centradas, sobretudo, nas 
formas do alojamento na cidade moderna, pelo uso do bloco colectivo (a célula base a repetir em 
altura) como elemento base de resolução dos problemas nacionais e expressão da nova era, como 
nos escreve, Mário Bonito: o bloco de habitações materializa o poder realizador da técnica actual e é em si mesmo um 

produto das necessidades materiais e espirituais do mundo novo. (7) 

Apesar dos dois projectos de CODA da nova geração (fig.10.1 a 10.6 e fig.11.1 a 11.3) 
morfologicamente apresentarem linguagens e soluções diversificadas, investem todos nas capacidades 
expressivas e estéticas do imóvel (bloco) habitacional como “objecto” arquitectónico autónomo e 
unidade elementar repetível, a sintetizar a nova forma de fazer cidade. O bloco habitacional abria 
agora ilimitadamente as possibilidades e a pertinência do uso repetido de elementos estandartizados 
na rapidez e economia da construção. Os utensílios da idade da técnica são, assim, justificados para 
uma grande massa populacional, num projecto de escala da cidade urbana como se subentende das 
memórias descritivas dos projectos destes mesmos autores. (fig.10.5 e 11.3). 

“O imóvel de habitação” de Pereira da Costa de 1953 remete, como o próprio nome indica, para 
o imaginário do “Imóvel de habitação” de Le Corbusier e para o discurso teórico deste, como se 
subentende na memória descritiva do autor; (…) Sobreposição de volumes, jogo de luz e sombra, a escolha dos 

elementos de composição, os materiais modernos, a cor em conjugação e harmonia determinam uma expressão estética, 

sentida através da observação do conjunto. (8) 

A casa tipo em ala contínua de João José Tinoco remete sobretudo para a exploração das 
capacidades da industrialização standard na procura da economia construtiva e no uso da seriação 
de elementos à semelhança da rentabilização económica, espacial e produtiva da unidade de 
habitação repetida na vila radiosa, como se depreende da memória descritiva do autor; (…) 

Acrescentando ainda falta de financiamento por parte de organismos oficiais para que cada indivíduo possa habitar a sua 

própria casa; de um estudo sobre as possibilidades de standartização da maior parte dos elementos construtivos; de uma 

normalização no fabrico de peças e do dimensionamento de materiais; inclusivamento de um regulamento geral da 

construção adaptado às novas concepções de urbanismo e arquitectura. (8) 
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Estes dois projectos, tendo em comum o “espírito” do bloco elevado assente em pilotis, que 

alberga uma densidade alta de população, formalizados no bloco de habitação da Cidade Radiosa 
diferenciam-se deste modelo paradigmático defendido por Le Corbusier, enquanto a expressão 
genuína dos princípios da carta de Atenas, quer na prerrogativa de contacto com o solo, quer no 
ajuste à realidade específica da encomenda portuguesa. O contacto pelo solo com o edifício assente 
sempre em pilotis passa pelo recuo para 2.º plano de uma ocupação programática do rés-do-chão 
que, consoante os projectos, resolvem ora arrumo para os apartamentos, ora acesso a logradouros 
privados, ou galerias de lojas. Esta propositada cedência linguística relativamente ao radicalismo do 
modelo da unidade de habitação corbusiana (ausência da liberação do solo térreo) obriga nestes 
projectos a concentrar a resolução global da fisionomia/linguagem do edifício, não tanto na 
uniformidade da resolução tipológico-morfológica, corbusiana mas na resolução da sua excepção (ao 
modelo) de maneira a manter a coerência global do conjunto. Deste modo, a ausência de 
uniformidade no bloco suspenso, visível em todas os seus ângulos principais, é substituída por uma 
hierarquia compositiva de alçado tripartido e de forte textura material que obriga à exploração de 
diversas composições tipológicas habitacionais, em vez de apostar num único modelo diferenciado 
(duplex diferenciados). A exploração do alçado tenta sintetizar as valências espaciais modernas no 
requinte da herança compositiva e hierarquizada do estudo de fachada urbana tradicional do Porto 
(pela permanência de uma fachada principal e uma secundária de traseiras.)  

O assentamento diferenciado do edifício no solo e a sua morfologia compositiva hierarquizada 
configurada numa urbanidade convencional representativa que se verifica na sua concepção global 
numa coerência entre organização planimétrica e a formalização linguística de fachada torna-se o seu 
ponto fulcral. Esta investida resultou em experiências frutuosas, em que a complexidade do projecto é 
aumentada, morfologicamente, por um investimento tipológico de associações de duplex (servidos por 
galeria), com apartamentos unifamiliares, numa agregação a priori não uniforme mas apostada antes 
numa diversificação tripartida de alçado (clássico) como no projecto de CODA de Pereira da Costa 
(fig.10.1). Neste projecto, o segundo duplex abre para a cobertura e define um capeamento de 
coroamento diferenciador da uniformização tipo – morfológica moderna associada a uma 
reapreciação do sistema compositivo de diferenciação altimétrica da composição de fachada 
portuense tripartida. Este projecto resolve o sentido urbano convencional com o comércio recuado no 
rés – do – chão remetendo para as traseiras a automização de corpos programáticos modernos como 
o acesso vertical de volumetria independente e ligação em ponte às galerias de distribuição exteriores, 
numa valência de fachada secundária.  
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PROJECTO CODA DE PEREIRA DA COSTA – imóvel de habitação – 1953 
10.1- Alçado traseiras 
10.2- Planta duplex – piso das salas 
10.3- Planta duplex – piso dos quartos 
10.4- Alçado principal 
10.5- Texto da memória descritiva 
10.6- Planta de implantação 
 
(...) Num edifício, cuja arquitectura fosse actual, conseguir o máximo 
aproveitamento de espaço, optando pelo desenvolvimento dos andares em 
habitações.  
(...) Sobreposição de volumes, jogo de luz e sombra, a escolha dos elementos 
de comporias, os materiais modernos, a cor, em conjugação e harmonia, 
determinam uma expressão estética, sentida através da observação do 
conjunto.  
(...) deixamos vincado o que, como arquitectos, com emoção sempre 
devemos tentar conseguir: que as nossas obras reúnam as condições básicas 
que contribuem para uma existência de alegrias essenciais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROJECTO CODA DE JOÃO JOSÉ TINOCO – casa tipo em ala contínua – 
1952  
11.1- Plantas geral 
11.2- Pormenor de uma casa-tipo 
11.3- Texto da memória descritiva 
 
(...) 0 facto de se julgar ter sido encontrado... o "estilo nacional" não nos 
parece razão suficiente para que todos os outros problemas englobados na 
função HABITAR (biológica) tenham sido relegados para segundo plano 
esquecidos ou, pior ainda, menosprezados!  
(...) Acrescentando ainda a falta de financiamento por parte de organismos 
oficiais para que cada indivíduo possa habitar a sua própria casa; de um 
estudo sobre as possibilidades de standartização da maior parte dos 
elementos construtivos; de uma normalização no fabrico de peças e do 
dimensionamento de materiais; inclusivamente de um Regulamento Geral da 
Construção adaptado às novas concepções de Urbanismo e Arquitectura.  
(...) E, para terminar, verifica-se a ausência de uma lei proibindo a execução 
de projectos de habitação aos curiosos e amadores...  
(...) projecto de uma casa-tipo para assemblagem em ala contínua - unidade 
dum grupo de 4 habitações, fazendo parte dum conjunto de 5 destes grupos, 
por sua vez integrados num programa mais vasto, incluindo habitações de 
outros tipos, formando um núcleo residencial para 50 famílias.  
(...) Não há no nosso projecto falseamentos da tradição arquitectónica, à 
maneira de tantas construções similares ultimamente realizadas por 
organismos oficiais, em que para a obtenção de um efeito mais ou menos 
cenográfico se sacrifica tudo, mas outrossim uma observância constante das 
boas regras da construção regional e das condições de habitabilidade...  
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A volumetria conceptual modulada de cheios e vazios das varandas em comprimento horizontal 

regradas por grelhas de geometria quadrada nas áreas de serviço e a aplicação de cores fortes e 
puras nos panos de parede, recria uma composição de assimetrias dinamicamente equilibradas. O 
duplex ímpar excedente, localiza-se a eixo do volume e corresponde à síntese de resolução dos 
conteúdos espaciais e linguísticos modernos, que confirmam a transposição não indiferenciada e 
ajustada à especificidade compositiva dos ensinamentos escolares. Assim, no projecto de Perreira da 
Costa, reconhece-se uma pesquisa tipológica cuja espacialidade de volumetria tridimensional interna 
se contrapõe à simetria da implantação e do alçado principal (fig.10.4 e 10.6). No projecto de Tinoco 
reconhece-se um investimento na implantação compositiva seriadamente moderna (fig.11.1). A unidade 
de circulação aparece a estruturar o conjunto de unidades de habitação. Esta unidade de habitação, 
ao contrário da de Pereira da Costa, reconhece-se em preocupações orientadas para critérios 
quantitativos de produção em série (com perfis industrializados) e na constituição de unidades de 
apartamentos de pavimentos únicos que optimizam todo o m2 da área do apartamento. Este 
apartamento desenhado com um carácter mais flexível e mais económico é rentabilizado ao máximo, 
com a ausência de circuitos/corredores reduzindo o carácter entre divisões ao espaço útil e a uma 
noção quase de espaço único centrado na sala como distribuição, recepção e aproveitamento do 
espaço mínimo. Efectivamente, a redução ao mínimo das circulações bem como das áreas funcionais 
da cozinha e banhos, indicia um investimento no espaço único moderno (como open space) com os 
elementos divisórios da área comum de desenho amovível (fig.11.2). O interesse específico desta 
solução reside na capacidade de transformação dos espaços comuns – uma parcela da sala torna-se 
possível de converter em mais um quarto. Esta caracterização procura formalizar a flexibilidade do 
espaço moderno mantendo a conquista da racionalização funcional como uma pesquisa tipológica e 
morfológica do espaço contínuo inspirando-se nas experiências da unidade “ville radieuse”, 
(conteúdos que se clarificam mais detalhadamente no capítulo III, na obra do Bloco de Costa Cabral). 

 
A especulação da cidade (capitalista) pela estagnação do “objecto” de eleição 
Os investimentos no bloco colectivo em altura foram muito importantes para os arquitectos do ODAM 
na busca de argumentos de uma cidade nova e na invenção de uma síntese morfológica moderna 
mais topológica que radicalmente tipológica. A expressão de manifesto para a invenção da Cidade 
Parque por parte do ODAM embora teorizando-a e praticando-a em planos quase sempre parciais ou 
apenas no papel, se experimenta-a e testa-a sobretudo a partir do projecto de edifícios “objectos”. 
Neste sentido, tanto o Imóvel Vila de Viana de Lima como a unidade de habitação de Pereira da 
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Costa se condicionam com a transposição da vivência da casa jardim, o espaço unifamiliar de habitar 
por excelência, para o desenho de um protótipo urbano colectivo equivalente, enquanto o coda de 
J.J.Tinoco se orienta mais para preocupações de padrões económicos e quantitativos expressos, na 
proposta do alojamento como apartamento de produção em série, para blocos em série como 
constituintes de unidade base do tecido residencial da futura cidade radiosa portuguesa.  

Da tendência do padrão burguês da unidade vila de Viana de Lima e de Perreira da Costa 
rapidamente no panorama português se passa para a tendência mais industrializada da unidade de 
alojamento de J.J.Tinoco, mais rapidamente assimilada pela rentabilização imobiliária. Apesar de 
estes novos modelos urbanos da Cidade Parque e do bloco de habitação colectivo isolado de 
resolverem, de facto, as questões levantados no congresso e nos manifestos escritos do ODAM, 
rapidamente o investimento privado e estatal se apercebe das vantagens económicas deste 
tipo/modelo de unidade residencial a estruturar a cidade e apropriando-se do uso exclusivo da 
habitação colectiva em bloco e sem investir na sua renovação tipológica e formal, propicia 
estagnação quer do objecto quer da nova estrutura urbana. Efectivamente embora a defesa dos 
blocos de alojamento de habitação colectiva para o ODAM se centrasse na preocupação de procurar 
novos modelos urbanos de vida, formas de comportamentos e oportunidades de acesso a uma nova 
urbanidade civilizacional, este modelo impor-se-á rapidamente, no território português mas por outras 
razões. A rentabilidade económica deste modelo será rapidamente aproveitada pela especulação 
imobiliária privada e estatal acentuando os problemas notados neste modelo, agravados pela falta de 
investimento na qualidade arquitectónica, a que a cidade de “objecto” obriga. 
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II.3 A IMPORTÂNCIA DA LIÇÃO MODERNA NA ACEITAÇÃO DE UMA 

IDENTIDADE  
(Introdução ao capítulo II.3) 
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1- Texto editado na revista Arquitectura de Novembro de 1952. 
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A consciência da singularidade do ODAM e a mudança de carácter  
Depois do apogeu marcadamente moderno do Grupo ODAM (1945 a 1951), agarrado sobretudo à 
reivindicação da liberdade para o exercício da prática de um novo mundo formal, essencialmente 
universalista e abstracto e da conquista da garantia da liberdade (autonomia) profissional para o pôr 
em prática a sua concretização permite o meio para articular o debate, o seu entendimento teórico e 
a aprendizagem concreta do repertório formal estritamente moderno. A partir aproximadamente do 
fim de 1951, segue-se o tempo de avaliar as experiências realizadas. O conjunto de trabalhos 
produzidos nesta fase (e analisados no capítulo II.2), como vimos, caracteriza-se por ser, radicalmente 
contraposto, quer à base aleatória eclética da formação académica recebida, quer oposta à imagem 
pseudo-tradicionalista defendida pelo regime, optando claramente pelo ajuste da linguagem prevista 
corbusiana às especificidades compositivas do Grupo. Este, consciente agora da sua 
excepcionalidade comum, da impressão de razão humanizada e das recentes aprendizagens 
modernas, decide procurar, a partir desta data, um carácter menos abstracto mais concreto, menos 
analítico mais sintético, menos universal e mais individual na sua produção arquitectónica. 
 
Balanço das conquistas do Grupo  
O texto editado na revista Arquitectura n.º 45, de Novembro de 1952, “A arquitectura para os 
arquitectos” (fig. 1), atesta o reconhecimento do Grupo na difícil conquista das liberdades conceptuais 
inerentes à profissão. Escrito pelo próprio vereador e presidente da Comissão de Arte e Arqueologia 
da Câmara do Porto, afirma-se como o reconhecimento por parte desta entidade pública da 
salvaguarda do exercício da arquitectura a executar só por arquitectos com a exigência da aplicação 
imediata desta directiva no respeitante à cidade do Porto. A mensagem expressa publicamente neste 
texto reflecte nesta altura a clara consciencialização por parte dos responsáveis e representantes da 
sociedade civil dos direitos e deveres inerentes ao exercício da profissão de arquitectura que deste 
modo respondem a uma das principais reivindicações relativas à prática profissional do Grupo e 
certificam o longo caminho percorrido pelos arquitectos do ODAM. Este reconhecimento terá com 
certeza contribuído também para a dissolução do Grupo, extraída a necessidade associativa de 
oposição colectiva às barreiras institucionais e, para nós marca o início da 3.ª geração do Grupo. 

Esta terceira e última etapa do Grupo, que designamos como a “importância da lição moderna 
na aceitação de uma identidade”, constitui-se assim como transição do período de obras inaugurais 
da “arquitectura moderna portuguesa” para uma nova realidade. Reflectindo o amadurecimento das 
ideias expostas pelo Grupo e os futuros caminhos a tomar, caracteriza-se pelo  
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2- Capa do artigo do X Congresso CIAM publicada na revista Arquitectura de 
Janeiro/Fevereiro de 1959 aparecimento de uma procura mais orientada para uma maior autonomia na pesquisa individual da 

arquitectura a produzir em detrimento da aferição do pensamento colectivo comum que caracterizava 
a etapa anterior do ODAM. O fenómeno de desagregação do colectivo deve-se, por um lado, ao 
alcançar dos objectivos inicialmente propostos pelo Grupo, a reivindicação da liberdade profissional 
para aderir à universalidade contemporânea da arquitectura moderna e por outro, aos resultados da 
avaliação da prática de princípios comuns modernos, tomados a partir das diferentes experiências 
adquiridas pelos vários elementos do Grupo.  

A 3.ª etapa do ODAM, caracteriza-se pela sua gradual dissolução e reporta-se aproximadamente 
ao período entre 1952 a 1956, sendo este limite tabelado pelo arranque do Inquérito à Arquitectura 
Tradicional Portuguesa paradigmaticamente representado pelo projecto da casa de Ofir, do arquitecto 
Távora. Estes tempos de “viragem”, a que não são indiferentes as preocupações sobre os problemas 
dos núcleos centrais das cidades resultantes do IX CIAM, de 1953, em Aix-en-Provence, e do X CIAM, 
de 1956, em Dubrovnik, dedicados ao tema do “habitat humano”, correspondem à procura, por 
parte de um conjunto de elementos do ODAM, sobretudo os da 2.ª geração, de actualização directa 
a par com os centros de vanguarda exteriores, apostados também na procura de resposta para novas 
preocupações arquitectónicas, decorrentes da reconversão europeia. (1) 

 
Novas preocupações. Vontade de actualização ou início de ruptura?  
A descoberta da arquitectura moderna reivindicada inicialmente pelo Grupo, justificava-se pela 
necessidade de se contrapor à retardada linguagem monumental e pseudo-nacionalista do “Estado 
Novo” integrando um projecto universalista de uma arquitectura (intelectual) tendente à abstracção, 
formalmente pura, resolvida sem o recurso ao ornamento e acrescentos desnecessários e 
pressupostamente a suportar-se em técnicas avançadas. Deste modo, ideologicamente (e idilicamente) 
os arquitectos do Grupo ODAM assumem inicialmente uma luta idêntica à das vanguardas modernas 
lutando por ultrapassar as barreiras da anacrónica linguagem Beauxs-Arts ou pseudo-regionalista 
ensinada na Academia, incapaz de resolver os problemas tecnológicos, formais, higiénicos e sociais 
relacionados com os problemas introduzidos pela sociedade industrial e ainda não resolvidos no início 
da 2.ª era da civilização “maquinista”, segundo a designação do ODAM. Tal como os primeiros 
modernos, o Grupo considerava-se, assim, percursor de uma nova arquitectura na procura de 
resposta para um país cujos baixos níveis de desenvolvimento social, de construção e habitabilidade 
eram, na sua opinião, comparáveis aos problemas da sociedade industrial e desfasados das mais-
valias da moderna civilização contemporânea. 
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3- Capa do livro UIA (União Internacional de Arquitectura), de 1953. Mas tendo em conta o espaço temporal em que se desenvolve a apologia do moderno feita pelo 
Grupo em Portugal, bastante retardado comparativamente aos principais centros de difusão, quer 
relativo às vanguardas dos anos 20, quer à sua difusão mais generalizada durante os anos 30 e 40, 
compreensivelmente, após a primeira tomada de conhecimento e comprovação prática dos princípios 
modernos enunciados, rapidamente (por volta de 1952) começa a desencadear-se nos arquitectos do 
ODAM uma urgente vontade de actualização a passo (paralelamente) com o mundo exterior. As 
novas preocupações começam a questionar a prática profissional de uma espécie generalizada de 
“normativa moderna” fomentada a partir das reivindicações do Grupo. Preocupações coincidentes 
com os centros de difusão exteriores da arquitectura europeia e provavelmente também 
fundamentados pela participação dos elementos do Grupo, pela primeira vez, in loco, em vários 
acontecimentos internacionais: congressos CIAM, UIA (União Internacional de Arquitectura), Bienal do 
Brasil, etc. (fig.2 e 3). Acontecimentos que rapidamente transferem o debate, da reivindicação da 
arquitectura do movimento moderno feita pelos arquitectos do Grupo para a eminente discussão 
presente na cultura arquitectónica internacional; a necessidade de revisão dos dogmas arquitectónicos 
modernos comprovados pelo fracasso da sua aplicação de maneira massivamente especulativa na 
construção das cidades do pós-guerra. 

Contrariamente à experiência mais integral e uniforme da 2.ª fase (de 1947 a 1952) do Grupo, 
que opta preferencialmente por uma morfologia abstracta, conforme explicitado ao longo de todo o 
capítulo II.2, segue-se lentamente, a partir de 1952, o abandono da visão comum, numa procura 
mais ligada à experimentação/comprovação prática no domínio do projecto/obra associada à 
individualidade do arquitecto de actividade liberal, misturado com novas preocupações menos 
universais e racionais e mais singulares e empíricas do exercício da arquitectura, e que rapidamente 
contribuem para a dissolução do Grupo. 

Começa-se assim no Grupo a avaliar a sua produção arquitectónica moderna de carácter 
universalista ajustadas ao contexto portuense. As várias experiências testadas traduzem-se na sua 
especificidade relativamente ao exterior, num destaque do assento humanista que permite o ajuste aos 
recursos existentes, abrindo a crítica ao carácter esquemático e demasiado simplificador da Carta de 
Atenas e de alguns dogmas modernos, em confronto com uma realidade cultural mais complexa. (1) A 
tomada de consciência, por parte dos arquitectos do ODAM, de que a identidade específica, de 
assentamento portuense, depende mais de uma realidade de crescimento espontâneo linear do que 
de princípios estruturantes do crescimento urbano modelar, leva a que estes arquitectos procurem 
outras formas de controlo arquitectónico da realidade. Até à data, as preocupações dos arquitectos  
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do ODAM estavam marcadas por um espírito optimista, doutrinário, sobretudo preocupado com o 
tema da cidade ideal e baseado numa metodologia “científica” de abordagem dos problemas, como 
se confirma pelas suas teses manifesto. Abandonando, agora, a pretensão enunciada nas suas teses 
escritas de repensar radicalmente novos modos de vida para as pessoas, alterar ou fomentar novos 
modelos de produção ou forçar a mudar radicalmente a estrutura territorial, os arquitectos 
pertencentes ao ODAM, desenvolvendo a sua característica de ajuste e conhecimento das realidades 
locais e perseguindo “a humanização da arquitectura” procuram antes uma “utopia do possível”, 
aberta às necessidades (tradicionais) das gentes, o que obriga a repensar o valor da história, da 
memória e do contexto local. Esta “utopia”, imbuída dos conhecimentos e das necessidades da 
moderna civilização (higienistas, funcionais e idealisticamente organizadas) conciliam-se às 
características “positivas” das vivências das gentes comuns (tradicionais), o que motiva o questionar 
das formas arquitectónicas de geometria purista. A uma arquitectura global que, independentemente 
da situação e contexto, se resolvesse com pressupostos estéticos universalistas, assente numa visão 
transformadora de um homem ideal como um ser “corbusiano” criado, contrapõe-se uma nova etapa 
assente na procura de corresponder simplesmente às necessidades e ânsias do homem comum. 
Necessidade que focaliza mais para as valências da história, da memória, do conhecimento, do 
contexto local e da escala humana, como valores a inserir na concepção projectual.  
 
Os dois caminhos possíveis 
Com a emergência destas novas questões, a par com o debate exterior contemporâneo, inicia-se no 
grupo uma crise sobretudo filosófica entre dois modos de actuação claramente diferenciados. O 1.º 
na continuidade dos princípios e critérios formais modernos e maioritariamente seguidos pelos 
arquitectos mais velhos; o 2.º, seguido por um grupo dos novos arquitectos (da 2.ª e 3.ª gerações), 
que se empenham na continuidade das conquistas “democráticas” e de liberdade conceptual 
modernas mas com a aparição de novos repertórios formais que põem em causa a ambiguidade da 
opção unilateral do movimento moderno na enfatização da expressividade da imagem do novo 
(matérias, técnicas, etc.) em detrimento da tradição. Nesta 3.ª etapa de início de dispersão do Grupo 
convivem assim, essencialmente, dois caminhos na arquitectura desenvolvida por estes arquitectos.  

O 1.º caminho define-se na continuidade com a tradição moderna relativa aos “objectivos 
universais” (racionalização, standartização, organização funcional, estética expressiva de novos 
materiais, etc.) expostos na 2.ª etapa do ODAM, apostada na continuidade, aperfeiçoamento, 
domínio e controlo absoluto no que diz respeito à linguagem, ao uso de tecnologias avançadas e aos 
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4 e 5 – Actas de reunião dos CIAM pelo arquitecto Viana de Lima de 1952 e 
1954  
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princípios urbanísticos modernos propostos (subcapítulo II.3.1). Este caminho põe o acento projectual 
numa linha de continuidade dos pressupostos alcançados pelo ODAM, em valores universais 
científicos e mensuráveis, interpretados agora com uma visão critica (não mensurável) reminiscente 
das aprendizagens escolares da “boa” arte de construir, atribuindo um novo valor à memória, à 
história e ao cuidado na inserção da envolvente existente. Formalmente este caminho dirige-se 
lentamente em busca de formas mais expressivas trabalhando agora, sobretudo a envolvente do 
edifício, bem como, em especial, as coberturas. Grande parte desta arquitectura, mantendo a 
linguagem dependente da expressividade dos novos materiais, parte de uma nova premissa, a 
cobertura plana e as superfícies brancas como limitadoras (uniformizadoras) das possibilidades 
criadoras do arquitecto. A sua culminação serão os grandes conjuntos de edifícios baseados em 
formas mais expressivas ou tectónicas de betão armado, como constitui exemplo o projecto para as 
instalações balneares do arquitecto João Andresen, ou da habitação António Lajes de Delfim Amorim 
(ou o exemplo de obra construída, de Távora, o Mercado Vila Feira, a casa de Caxias do arquitecto 
Andresen, ou o conjunto Luso-Lima de José Carlos Loureiro). Este caminho segue uma linha de 
continuidade directa com as arquitecturas de expressividade das novas técnicas desenvolvidas pelo 
ODAM e descritas ao longo do subcapítulo II.2.2, “A morfologia abstracta de expressividade 
matérica. 

O 1.º caminho abordado no subcapítulo III.3.1 é designado aqui como “o apuramento da lição 
moderna” e constitui-se como uma espécie de ponto final que revela a maturidade total entre as 
aprendizagens técnicas e compositivas modernas e as heranças instrumentais colectivas (escolares) do 
ODAM. Simplificadamente, a estética do ODAM caracteriza-se pela fusão dos cinco pontos 
corbusianos com as quatro valências – Unidade, Função, Estrutura e Forma – (estas últimas intrínsecas 
à aprendizagem neoclássica escolar) e pretendidas para todas as obras do ODAM. 

 
O 2.º caminho põe em causa a obrigatoriedade objectiva e universal (cientificamente analisável) 

das propostas mais radicais de forma moderna do ODAM, sobretudo das propostas e regras herdeiras 
do purismo moderno corbusiano. Esta nova visão crítica, enfatiza tanto as aprendizagens modernas 
como as escolares e acentua a concepção e metodologia do projecto humanista, desligando-a da 
racionalização, sobretudo de carácter técnico e económico. Baseando-se mais na leitura/singular do 
sujeito sobre os dados a analisar, numa metodologia da razão humana, caso a caso, toma os dados 
variáveis de cada projecto específico como os protagonistas do projecto numa visão geral menos 
científica e mais empírica da arquitectura, menos preocupada com a racionalização técnica e mais 
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com a humana e psicológica-fisiológica. Enfatiza-se muito a recuperação da “tradição” em detrimento 
do “novo” (material, técnico, etc.), dados agora como adquiridos, humanizadores. Introduzem-se 
novos repertórios formais (orgânicos e locais), que procuram colocar a arquitectura em “harmonia” 
com a vida real. Procura-se, no entanto, este desenvolvimento através da reinterpretação não estilista 
da tradição, estudando as suas razões (funcionais, técnicas, vivenciais, climatéricas, culturais, etc.), 
sobretudo no recurso às “verdadeiras necessidades” de cada projecto específico, numa combinação 
de fenómenos técnicos, físicos e psicológicos que o espírito da razão moderna introduz à inovação 
compositiva. (Caso da casa de Ofir, de Távora, subcapítulo III.3.2.) Este segundo caminho em crise 
com o paradigma da máquina, terá a tendência para uma visão mais cuidada do contexto e das 
necessidades/vontades do utente comum como exemplificado no CODA de Fernando Eurico, ou 
procurará a recuperação de uma antiga fonte de inspiração: a arquitectura popular e anónima, por 
ser encarada como o paradigma formatizado das necessidades e razões genuínas, em projectos 
como, por exemplo, o CODA de Octávio Lixa Felgueiras e a Exposição X CIAM ou outras obras das 
quais se constituem como paradigmáticas, enquanto arquitectura doméstica, a casa de Ofir do 
arquitecto Távora e, no contexto urbano, o edifício de Parnaso do Loureiro (2) (no contexto 
internacional na linha de continuidade de arquitectos como Barragan, Coderch, Van Eyck, Utzon, 
etc.). 

O 2.º caminho abordado no subcapítulo III.3.2 é aqui designado como “a forma do lugar ou o 
lugar da forma”, pela visão das suas particularidades/especificidades, introduzidas, por um lado, pela 
instrumentalização e abordagem projectual escolar e, por outro, pelo cuidado (preocupação) do 
ajuste da concepção do projecto às realidades locais e aos seus processos produtivos, numa atenção 
particular às componentes das regras da boa artesania executiva (do cuidado e do bom desenho do 
detalhe). Pode afirmar-se que, em certa medida, é o aprofundamento e enfatização numa linha de 
continuidade das preocupações de índole formal exploradas minoritariamente e mais tardiamente 
pelo ODAM na sua 2.ª fase e abordadas ao longo do subcapítulo II.2.4. – “a arquitectura, a natureza 
e a importância do detalhe”. Esta preocupação assenta, ao contrário do primeiro caminho na escolha 
da expressividade da técnica, na resolução do conflito filosófico existente ODAM entre os caracteres 
modernos e tradicionais procurando agora a sua síntese total numa aceitação e vivência de uma 
identidade (moderna) singular.  
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II.3.1 O apuramento da lição moderna  
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1- Texto de Delfim Amorim publicado na revista Vértice de Maio de 1952. 
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O domínio do moderno 
O primeiro caminho designado como “o apuramento da lição moderna” é tomado por parte de 
alguns arquitectos do Grupo numa linha de continuidade de domínio absoluto dos propósitos 
modernos do Grupo no que respeita à linguagem, ao uso de tecnologias avançadas e aos princípios 
urbanísticos. Estes propósitos são seguidos pelos arquitectos do ODAM, não como simples ortodoxia 
dos princípios formais do moderno purista ou tecnológico, mas com uma autonomia constituída no 
reconhecimento através da prática do projecto num modo mais humanista que procura o 
reconhecimento, por parte da população, dos conteúdos sociais da arquitectura das vanguardas 
modernas. Propósitos que projectualmente se diferenciam no cuidado posto no apuramento material 
ajustado aos processos produtivos existentes, sem relegar, contudo, o valor da construção da forma 
moderna de carácter intelectual, pelo seu controlo em todas as fases do processo. Apesar da ênfase 
atribuída ao “objecto” arquitectónico relativamente ao caso exterior na definição rigorosa e 
requintadamente aprofundada da densidade matérica, mantém-se o seu carácter intrinsecamente 
abstracto. A metodologia projectual destes arquitectos, resultante da aprendizagem moderna, é agora 
imbuída dos conhecimentos inerentes à formação ecléctica da EBAP que assentam nas noções de 
proporção, hierarquia, traçados, geometrias reguladoras e regras da boa construção, aliadas a uma 
prática necessariamente ajustada à pobreza dos recursos construtivos e ao conhecimento enraizado 
das vivências locais. Estas características produtivas e sociais pobres obrigam a que a arquitectura 
produzida assente muito no engenho do arquitecto para a necessária concretização de uma imagem e 
espacialidade radicalmente inovadora, que transmita a vivência moderna simultaneamente 
apropriável pelos hábitos culturais e claramente diferenciadora dos arquétipos decorativos da 
arquitectura do regime. Cria-se, deste modo, uma simbiose compositiva que conjuntamente introduz 
um carácter de resistência formal ao modelo/paradigma da arquitectura moderna mais 
ortodoxamente racionalista, funcionalista ou apostada na grandiosidade radical da técnica, mas cujas 
formas se pautam claramente pelos princípios compositivos e espaciais modernos. Esta abordagem 
projectual procura que aflore a “tradição dos usos” numa construção útil e económica em formas 
identificáveis de geometrias simples e puras, acordada em formas rectilíneas, baseada nos princípios 
modernos de desornamentação, composição dinâmica, riqueza espacial, etc., trabalhados sempre 
numa erudição de requinte de proporções, clareza do todo, ordem, qualidade, rigor e domínio 
absoluto dos materiais novos ou velhos e tendo como ingrediente básico (em atenção) uma maior 
integração no contexto envolvente como antídoto à nascente institucionalização moderna, 
indiferenciadamente universalista.  
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O moderno “ultrapassado”? 
Estes arquitectos do ODAM, basicamente constituídos pela denominada 2.ª geração, perseguem a 
continuidade linguística (formal) das vanguardas modernas, mas não estão de todo alheios à corrente 
contemporânea que repega a necessidade de atender à reinterpretação do valor da história e à 
importância do contexto reportando-se nas suas preocupações aos debates tidos durante a fase áurea 
do Grupo, timidamente abordados em algumas das suas teses manifestos de 1948 e posteriormente 
reafirmados com convicção na abertura da exposição e palestras do Ateneu Comercial do Porto, em 
1951. De facto, três anos após a elaboração das teses mais manifestamente panfletárias, elaboradas 
para o Congresso Internacional dos Arquitectos de 1948, em 1951, durante o período mais activo do 
Grupo, subentende-se já a emergência de outra orientação discursiva, como se confirma na Palestra 
“A arquitectura de hoje”, proferida à data por Delfim Amorim no Ateneu Comercial do Porto (fig.1). 
Estando ainda presente o discurso vincadamente arreigado aos conceitos sociais da Carta de Atenas e 
às potencialidades da era da máquina, Delfim Amorim cruza, nesta data (1951), este discurso com a 
dissertação dos clássicos (por exemplo, Vitrúvio) numa prédica à sua formação ecléctica das belas-
artes muito apostada numa visão (paradoxalmente tomada também por Le Corbusier) do arquitecto 
como artista portador das aspirações de uma sociedade que, no caso portuense, se apoia sempre 
mais na conquista dos progressos humanistas que nos meramente técnicos.  

Torna-se notório, neste texto de Delfim Amorim de 1951, uma mudança no paradigmático 
conceito de moderno assente agora numa definição claramente mais alargada (de modos de fazer 
arquitectura moderna) evidenciando sinais de mudança no discurso de ascetismo racionalista de 
confiança absoluta nas leis intrínsecas da ciência e da técnica para a resolução de todos os 
problemas arquitectónicos (manifestada de forma mais evidente nas teses para o Congresso de 1948, 
(capítulo II.2) cuja reiteração se percebe nas palavras de Delfim Amorim: Ao conceito moderno quero dar um 

sentido de aquisição e contribuição, de ultrapassagem. (1) A arquitectura moderna é encarada agora, sempre 
como manifestação condizente, a par com os progressos/alterações de critérios tecnológicos, 
construtivos e sociais de “uma civilização presente” em ruptura com outros critérios (instrumentais) da 
civilização passada. Interpretação que, simultaneamente assume a arquitectura moderna com uma 
forma de construir imediatamente sequente a qualquer passado de modo rupturalmente 
revolucionário, paradoxalmente revalorizando a história da arquitectura e a ideia de estilo passado 
sempre que esta (arquitectura) se constitui como facto inovador e adequado às necessidades do seu 
tempo, tal como nos explica o autor: À designação de «arquitectura moderna» prefiro a de «Arquitectura de hoje» 

para me referir às realizações arquitectónicas dos últimos trinta anos. Toda a arquitectura foi moderna – a egípcia, de há 
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5.000 anos, a helénica de há 2.500, a medieval de há mil, a da renascença, etc. Até foi moderna a arquitectura embrionária 

da pré-história, a dos Dólmen, dos Cromleques e Menhires, monumentos megalíticos dos longínquos alvores das sociedades 

primitivas. Ao conceito de moderno quero dar um sentido de aquisição e contribuição, de ultrapassagem. A Arquitectura de 

hoje, isto é, a arquitectura moderna dos últimos anos, é animada por um movimento irreprimível – não há força do espírito ou 

da matéria capaz de o deter, como não há força capaz de alterar o natural evoluir da história. (1) 

 
O valor da história e do contexto 
Continuando esta linha de pensamento, o autor valoriza simultaneamente a necessidade de uma 
arquitectura ajustada à época presente simultaneamente fomentando a aprendizagem da história e do 
contexto em que se desenrolam as arquitecturas como parâmetros fundamentais ao seu entendimento. 
Introduz novos pontos de vista para além do valor meramente instrumental, objectivo e medível das 
condições técnicas da época presente que inicialmente tinham tomado uma grande parte da atenção 
do Grupo permitindo, assim, a possibilidade de entendimento dos valores locais, abrindo o leque das 
opções formais para a concretização de uma arquitectura contextualmente moderna e desbravando o 
caminho ao estudo das arquitecturas vernaculares do período sequente. O autor resolve deste modo 
o conflito latente nas teses de 1948 relativamente ao valor da memória e do passado, ao pressupor 
que estes valores devem ser estudados e entendidos através do conceito de manifestações artísticas, 
por um lado, e, por outro, à luz da sua época e meio, segundo palavras do autor: Para apreensão da 

obra de arte não devem ser indiferentes ao observador o conhecimento das obras do passado, a sua verdadeira situação no 

meio e lugar, no tempo e no espaço; esta apreensão é tanto mais completa quanto maior for o conhecimento das 

determinantes que estão na base da sua criação. (2) 
Revela, deste modo, as conclusões e consequências das ideias em debate entre os vários 

elementos do Grupo como, por exemplo, a negação total dos processos produtivos do passado 
defendida por Mário Bonito, ou a aceitação condicionada do valor da memória mencionada por 
Oliveira Martins. 
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Moderno e/ou contemporâneo 
Apesar destas referências ao valor da história e do passado, o autor esclarece, num discurso só 
aparentemente contraditório com a “ultrapassagem do conceito moderno” referenciada no parágrafo 
inicial que, no seu entender, a prática arquitectónica do presente/contemporâneo não pode ser senão 
moderna. Refrisa a noção mais abrangente de modernidade no sentido em que as alterações radicais 
da era da máquina com as suas mais-valias e possibilidades técnicas, científicas e de progresso social 
vivido no presente serviram para abrir caminho à nova maneira de ver a arquitectura. As 
características da arquitectura actual a produzir teriam assim, obrigatoriamente, que se identificar com 
uma técnica ao serviço do Homem, o emprego de novos materiais, novas necessidades do Homem e, 
sobretudo, novas formas de pensar a arquitectura através das respostas dos arquitectos a estas 
questões, conforme se deduz das palavras do autor: Como não aceitar as imensas possibilidades de hoje, 

quando a nossa casa pode servir melhor, possuir nova utensilagem, ter uma nova expressão plástica, uma racional disposição 

de dependência, uma compartimentação lógica de acordo com a vida que já não é a mesma de há 50 ou 100 anos? (3) 

Em conclusão, o autor esclarece o seu ponto de vista sobre o entendimento, à data, da definição 
de moderno e da sua relação com o passado: A arquitectura moderna é qualquer coisa que pressupõe a ideia de 

uma negação, não do passado, mas das impossibilidades que esse passado enfrentava para satisfazer algumas necessidades 

do homem (no presente). (4)  

 
A simbiose formativa: o discurso moderno e a formação ecléctica 
Esta ambiguidade latente no texto, com conceitos por vezes aparentemente contraditórios, revela-nos, 
sobretudo nesta fase, o assomar de uma espécie de mistura/simbiose formativa em clara dialéctica, 
dos adquiridos “autodidactas” dos princípios puristas reivindicados pelos arquitectos do ODAM e do 
enraizamento da sua formação ecléctica. Esta última, vincadamente ligada à formação artística das 
belas-artes, é visível num discurso em que figuram já as apreciações não só meramente analíticas e 
objectivas mas sobretudo com valores de carácter subjectivo, cruzando conceitos clássicos vitruvianos 
da arquitectura com a racionalidade da ciência moderna e parcelas do discurso planfetário 
corbusiano, como aliás especifica o autor: Porque se trata de uma actividade artística que se caracteriza por dois 

fundamentais aspectos – o científico e o artístico, o utilitário e o emotivo – porque se trata de um assunto que envolve, em 

condições particulares, o que é objectivo e o que é subjectivo, numa contradição coerente, numa dualidade antagónica, 

surgem daí a pluralização de conceitos, a diversidade das correntes. (...) (1), prosseguindo com as aprendizagens do 
discurso corbusiano: (...) A arquitectura é uma ciência e é uma arte. Apropria-se de uma técnica, de um processo de 

construir, e utiliza valores de ordem psicológica, que associados em condições particulares, traduzindo-se num jogo 
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especial de superfícies e volumes, despertam em nós ideias, sentimentos e emoções, reflexos conscientes ou inconscientes da 

vida (...). Ampara-se de uma técnica que contêm implícitos o progresso e a aquisição, o desenvolvimento do património 

científico e artístico (…); para concluir com uma discursiva basilarmente moderna; À arquitectura incumbe 

delinear e construir a casa, a fábrica, o estádio, a escola, etc., abrigos para as diferentes actividades do ser humano: habitar, 

trabalhar, cultivar o corpo e o espírito. (2) Simultaneamente, o autor apresenta a sua abordagem 
metodológica ao projecto como forma de actuação arquitectónica revelando nesta a sua simbiose 
formativa entre as permanências das aprendizagens passadas dos tratados clássicos e a necessária 
apreensão do presente. Em todos os tempos, desde as épocas longínquas da pré-história, passando pelas civilizações 

(...) da época medieval ou moderna a obra de arquitectura surge-nos sempre com uma finalidade – a função; materializa-se 

num sistema rígido – a estrutura, a que o temperamento do artista, sob a influência do meio (geofísico e social) dá forma: 

Função, Estrutura e forma. Função – variável no tempo e no espaço, em consequência das necessidades do homem no 

evoluir histórico. Estrutura – variável no tempo e no espaço, em consequência do progresso da técnica (emprego do arco, da 

abóbada, da cúpula), da experiência e do conhecimento das leis da natureza. Forma – variável no tempo e no espaço em 

consequência da vida, das tendências dos desejos, dos ideais humanos. A íntima ligação destes valores num conjunto 

harmónico constitui a obra de arquitectura. Já há dois mil anos distinguia Vitrúvio em toda a obra construída aquelas 

condições de utilidade, solidez e beleza, correspondente ao fim, ao meio e ao efeito. E concluindo este pensamento 
de simbiose formativa, cita a aprendizagem dos clássicos e dos modernos simultaneamente: E Le 

Corbusier, nos nossos dias, afirma que o volume e a superfície são os elementos pelos quais se manifesta a arquitectura – 

jogo sábio, correcto e magnífico dos volumes sob a luz. (...) Fica deste discurso uma interpretação pessoal do 
autor. Quando se rompe a harmonia do conjunto – Função, Estrutura, Forma – pelo predomínio excessivo de um dos 

elementos, o estilo entra em decadência, (…) dando lugar a outro, caracterizado por uma nova forma de equilíbrio, apoiada 

numa vida nova e numa nova sociedade. (…) Em arquitectura o móvel do progresso é o desejo de satisfazer as necessidades 

do homem, buscando novas formas de equilíbrio sempre que a técnica faz novas conquistas. (5) A leitura deste texto é, 
de facto, uma aproximação às conquistas dos princípios modernos proposta pelo Grupo muito 
assente nos adquiridos compositivos e formais descritos no capítulo anterior (II.2), mas com um 
carácter mais aberto e humanista e sobretudo com um novo dado eminentemente subjectivo: a defesa 
da arquitectura como objecto de arte e o aparecimento da figura do artista que acrescenta a uma 
visão corporativa eminentemente objectiva do Grupo (necessária à construção de um pensamento 
comum), o olhar singular do “sujeito artista” sobre a sua época. 

Apesar dos problemas continuarem a ser estudados com espírito analítico, segundo parâmetros 
científicos com uma abordagem metodológica eminentemente racional e programática e formalizados 
com um carácter de abstracção (extensível também à nova ciência do urbanismo), a ênfase agora na 
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elaboração do projecto centra-se (conforme se detecta nos projectos dos vários elementos) também 
nas suas diferenças, para além das suas semelhanças na procura do desejo de satisfazer as 
necessidades do Homem segundo um novo dado, não comensurável – a harmonia. Esta terminologia, 
recuperada da formação da academia artística, define, como explica o autor, o equilíbrio, a 
consonância do conjunto entre função, estrutura e forma, e implicitamente, transporta consigo para a 
prática de projecto, noções compositivas da aprendizagem do bom desenho e das boas artes de 
construir (“das artesanias”), agora obviamente filtrados pela aprendizagem moderna e por isso limpos 
dos arquétipos estilísticos e acríticos do passado. A visão conjunta/sintética de construção de uma 
forma moderna com acento em valores cientificamente analisáveis no equilíbrio entre função, 
estrutura e forma, como valências mensuráveis que procuram o incomensurável (a harmonia, o desejo 
do artista de satisfazer o espírito do tempo presente) traduzem já um paradoxo, uma ambiguidade 
latente na resolução dos pressupostos formais mecanicistas e funcionalistas da arquitectura moderna. 
Será esta uma característica que justificará um entendimento mais amplo da modernidade para o 
Grupo, permitindo a alguns elementos seguirem na prática de projecto o desenvolvimento de uma 
vertente formal da arquitectura moderna apostada sobretudo no pragmatismo do seu conteúdo 
racional como método para alcançar o irracional/emotivo, a subjectividade da arte. 
 
O aparecimento da figura do arquitecto como artista singular 
O artista aparece como figura singular que se configura como instrumento/filtro das aspirações da 
sociedade presente mas que concebe a obra arquitectónica autonomamente à mesma (sociedade) 
uma ideia compartilhada por Corbusier e apostada sobretudo numa linguagem/formalização pessoal 
que vai para além da adequação às novas conquistas técnicas, disciplinares ou de políticas de gestão. 
Contrariamente aos corporativismos iniciais, mais facilmente vinculados às lógicas normativas 
estritamente ortodoxas do discurso teórico maquinista ou às objectivamente funcionalistas dos 
arquitectos alemães, abre-se campo ao aparecimento do modelo individualista do arquitecto na 
concretização de várias formas da arquitectura, numa diversidade de actuações todas legitimamente 
possíveis numa contradição coerente, numa dualidade antagónica, surgem daí a pluralização de conceitos, a diversidade 

das correntes. Porque a arte anda ligada à vida. (1) Esta apetência no entendimento das várias formas de 
actuação arquitectónicas, tantas quanto os autores, permite a abertura para a figura ideológica do 
arquitecto liberal dos anos seguintes. 

Segundo Delfim Amorim, a maior diferenciação da nova arquitectura relativamente às épocas 
passadas reporta-se à incompreensão do público pelo papel do arquitecto. Esta lacuna na 
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compreensão mútua entre o encomendador e o profissional/artista inviabiliza a existência da noção 
de um novo estilo. A arquitectura era tida pela sociedade como arte de domínio do material e do seu 
controlo na qual era consciente a participação de todos na criação das suas realizações 
representativas. Esta ausência de uma visão da arquitectura como “arte/artesania do povo” justifica 
deste modo o paradoxo da arquitectura moderna e a ausência de um estilo. Ao analisarmos o nosso tempo, 

é com profunda mágoa que verificamos um divórcio nítido entre o artista e o público. A maioria não compreende a obra dos 

artistas, é-lhe indiferente, se bem que não possa negar a sua existência. Os problemas da cultura atravessam uma grave crise. 

Não existe por isso no nosso tempo uma arquitectura à altura dos estilos do passado; (…) existem todavia, possibilidades 

técnicas, conhecimentos, sensibilidade para abrir-lhe o caminho. Todas as conquistas reais do homem, na matéria e no 

pensamento, continuam conjugando-se para a efectivação de uma nova sociedade e consequentemente de uma nova arte.(6) 
Delfim Amorim antecipa, nesta visão, a possibilidade de construção do “objecto” identificável e 

feito à medida de cada indivíduo simultaneamente ao reconhecimento do autor/artista na construção 
deste “objecto” como o possível legado final da arquitectura moderna para o presente.  
 
O termo regionalismo 
Delfim Amorim retoma também, sem preconceitos, o termo regionalismo e tradição que ainda se 
constituía como termo de eleição do regime contra o moderno português e aborda em 1951, 
antecipadamente, uma matéria a discutir amplamente pelos futuros críticos dos CIAM. Distanciando-
se do moderno internacional, normalmente designado por “Estilo Internacional”, mais preocupado na 
luta pelo uso de novos materiais e de repetido repertório formal, o autor avalia o termo regionalismo 
como integração no conjunto económico e mesológico de determinado espaço em que afinidades de 
clima, distribuição de valores, etc., estabelecem a unidade comum. (…) Tradição como interpretação de todo 

o processo evolutivo da sua essência, da criação das grandes manifestações humanas. (3) 

Efectivamente ao longo deste texto, do autor, detectam-se, já as grandes diferenças ideológicas 
deste moderno português relativamente ao chamado “Estilo Internacional” tomado sobretudo no seu 
carácter permanentemente menos ortodoxo, na abertura a um discurso que procura entender as 
dificuldades das condicionantes locais em simultâneo com as novas necessidades vivenciais e que se 
explica provavelmente devido ao atraso com que se processa a procura ética e estética moderna em 
Portugal. Esta assimilação tardia portuguesa revela-se importante na passagem do discurso mais 
vinculado às vanguardas modernas dos anos 20 correspondentes à fase inicial do Grupo (explicitada 
no capítulo II.1) para a compreensão da sua contemporaneidade na aprendizagem, domínio e 
desenvolvimento de uma modernidade portuguesa (descrita no capítulo II.2), e agora, hoje para a 
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renovação/reavaliação e entendimento, por parte dos elementos do Grupo, da sua própria 
modernidade (referenciado no capítulo II.3). 
 
A permanência da metodologia de análise racionalista moderna –  
O texto apresentado no 3º Congresso da U.I.A do João Andresen  
A permanência dos princípios modernos vinculados pelos primeiros CIAM anteriores à Guerra, 
nomeadamente na aplicabilidade da Carta de Atenas e no estudo do habitat com um carácter de 
objecto de análise maquinista e racional, continua a ser o tema de debate (pensamento) central entre 
uma maioria dos arquitectos do Grupo, sobretudo dos mais velhos a denominada 1.ª geração e uns 
poucos da 2ª geração. As actas do 3.º Congresso da UIA, realizado em Lisboa em 1953 com o tema 
“A arquitectura no cruzamento de caminhos” e representada pelo arquitecto João Andresen com o seu 
texto “Raport – besoin d’une famille en matière de logement” (7) são elucidativas desta posição e da 
dinâmica dos arquitectos do Porto como representantes dos arquitectos modernos portugueses a nível 
internacional. 

O programa de trabalho presidido por Sir Patrick Abercrombie continha como questões básicas a 
serem tratadas neste congresso por 8 grupos de trabalho de diversos países, a relação entre a 
arquitectura e as demais artes plásticas. A procura da satisfação das necessidades espirituais, a 
formação nas escolas de arquitectura, a posição social do arquitecto e a sua relação com os 
engenheiros, o urbanismo, a industrialização e a necessária reforma da legislação construtiva, são 
temas que testemunham a linha ideológica do discurso moderno das preocupações debatidas 
também no Grupo e que se suportavam na comprovação dos ensinamentos de ascendência 
Corbusiana. Neste sentido, compreende-se que a comunicação portuguesa representada pelo 
arquitecto João Andresen sobre o debate moderno do habitat de título ”necessidades de uma família 
em matéria de alojamento” se tenha socorrido de um quadro esquema, com gráficos comparativos e 
analíticos, ideia recorrente no CIAM assente numa grelha de exame (8) que confronta de resultados de 
diagnóstico e de vivências com um carácter científico. Mas a resposta diferenciada relativamente aos 
dos restantes países participantes resume-se, conforme o próprio Andresen explicita, a que os factores 
para as necessidades de uma família continuavam a ser em Portugal casas com as condições 
mínimas, matéria tão funesta como a falta de alimentação básica. 

No quadro apresentado, João Andresen analisou três casos distintos mas representativos, na sua 
opinião, das condições correntes de habitabilidade da cidade do Porto. (fig.2) O 1.º caso, A, um 
celibatário (o seu carteiro no Porto), o 2.º, B, um casal sem filhos, o 3.º caso, C, um casal com 
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2- Estudo do habitat pelo arquitecto João Andresen no 3º Congresso da 
UIA – 1953  
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filhos. João Andresen constata como diagnóstico interpretativo do seu quadro (tabela anexa, fig. 2) a 
existência de um grande desequilíbrio entre os três casos devido aos seguintes factores: a existência ou 
não de crianças e comparticipação financeira por parte de outro membro do agregado familiar para 
além do chefe de família. Concluindo no final que todos os casos-tipo analisados viviam em casas 
com fracos recursos de conforto, sem água quente nem aquecimento, vivendo inclusivamente o caso 
A sem água corrente. Os casos C e B são retratados como habitantes da periferia da cidade do Porto, 
vivendo em casas com tipologia idêntica aos denominados bairros do “Estado Novo”. O caso, A, o 
único a viver no centro do Porto num quarto alugado, comporta custos mais avultados que os 
anteriores, o que confirma a falta de habitação disponível no centro da cidade. Andresen constata a 
vontade, por parte do todos os inquiridos, de viverem mais perto do Centro com custos suportáveis e 
reafirma o desconhecimento geral da população sobre as vantagens da habitação moderna, 
sobretudo da habitação colectiva, aproveitando para fazer a apologia da tipologia de casa 
plurifamiliar em bloco para aluguer no Porto. 
 
RESPOSTA DESENHADA – O domínio completo dos instrumentos modernos e das 

heranças formativas 
A especificidade formal do Grupo, que se debateu entre os pressupostos do moderno e o 
esclarecimento da noção erroneamente denominada regionalismo, imposta pela corrente nacionalista 
do regime (assente num entendimento planeado e falseada de uma tradição supostamente existente), 
optou, em prol do presente, na sua constituição inicial, por uma formalidade estética arreigada ao 
uso de novos materiais e técnicas e a uma espacialidade de abstracção moderna. Paradoxalmente o 
Grupo encontra-se, agora, frente aos centros de difusão exteriores mais actualizados, novamente a 
discutir um conceito de regionalismo emergente, embora este atinja neste último caso outros 
contornos: a procura da “verdade edificada” não como valor absoluto e universal mas ajustada 
intrinsecamente às realidades locais. 

Apesar do Grupo optar claramente na fase inicial de constituição nos trabalhos apresentados e 
expostos no subcapítulo II.2.2, por uma imagem de expressividade assente na linguagem dos novos 
sistemas e materiais, encontra-se agora numa fase de amadurecimento dos trabalhos com uma 
maturidade total no domínio das novas técnicas e materiais (sobretudo no uso de betão armado, 
novos sistemas de coberturas, paredes e fundações isoladas e ventiladas), mantendo paralelamente o 
conhecimento e controlo das técnicas e recursos disponíveis (sobretudo da arte de cantaria e 
carpintaria) num rigoroso vocabulário de manipulação das espacialidades compositivas iniciadas pelo 
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moderno. No entanto, a base de partida deste projecto continua a assentar sobretudo na eleição do 
programa, enquanto característica fundamentalmente diferenciadora da construção da sua forma, 
apesar de uma sensibilidade peculiar, singular, com o lugar em que se projecta, numa abordagem 
que globalmente parece reter alguns ensinamentos da aprendizagem (clássica) de projectar a partir de 
hierarquias e tipos, na sua adequação a diferentes situações programáticas, como se pode ver pelo 
projecto/plano dos arquitectos João Andresen e Delfim Amorim. Esta tentativa de síntese das 
amálgamas de saber como modo de abordagem é exemplarmente descrita através de dois projectos: 
a “Habitação António Lages”, de Delfim Amorim, de 1954, e o “Concurso para as Instalações 
Balneares”, de João Andresen, de 1952. 

À composição assimétrica patente em toda a formalização das instalações balneares contrapõe-se 
o sistema formal da casa António Lages. Esta última, assente numa composição de base simétrica, 
procura o desenvolvimento do método construtivo extremamente racional (neste caso o domínio do 
betão armado), amplamente adoptado a partir das primeiras experiências dos arquitectos do ODAM e 
pela indústria da construção em Portugal e tende para uma monumentalidade representativa, um dos 
parâmetros mais apreciados no ensino compositivo da EBAP. Esta preferência é tida não só pelo 
carácter estático e de simetria, pelo tratamento neutro e modulado das paredes da habitação António 
Lages, mas, sobretudo por uma certa tectónica a sobrepor-se aos efeitos espaciais dinâmicos dos 
projectos do apogeu do Grupo. 

A racionalidade construtiva de afinação da técnica, concebida com uma lógica objectiva na 
diferenciação entre a estrutura e os elementos que compõem o espaço é levada até ao seu expoente 
máximo no pavilhão de recreio e de repouso das instalações balneares, sendo a monumentalidade da 
técnica também explícita no tratamento e proporção dos elementos estruturais e apresentando-se os 
vários edifícios das instalações balneares, oscilando entre a corporalidade e a transparência conforme 
a definição programática em causa.  

 
A racionalidade e a monumentalidade no ajuste ao receituário tropical –  
A habitação António Lages  
Este projecto, um dos primeiros de Delfim Amorim no Brasil, constitui-se naturalmente ainda com as 
experiências profissionais de aplicação dos princípios de arquitectura enunciados pelo ODAM e 
suportadas nas premissas da fase “purista” de Le Corbusier. A intenção purista, para além do 
cumprimento dos cinco pontos, traduz-se sobretudo na contenção do prisma único, dominante da 
forma global e do tratamento plástico dos espaços internos com maior liberdade formal no elemento 
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Habitação António Lages do arquitecto Delfim Amorim, 1954 
3.1- Plantas 
3.2- Corte 
3.3- Fotografia 
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vertical da caixa de escadas. Mas é na generosidade das varandas, na centralidade e importância 
dada ao espaço do pátio denominado “jardim de Inverno” que se imbui de uma apropriação do 
receituário tropical e no domínio da materialidade moderna que reside a mais-valia desta casa. A 
racionalidade tectónica e a monumentalidade representativa no ajuste ao receituário tropical é 
conseguida de forma exemplarmente rigorosa no domínio absoluto dos generosos balanços 
estruturais, de delicados pormenores dos caixilhos metálicos em ferro (incluindo as guardas) e nos 
elementos móveis divisórios dos ambientes, é esta simbiose linguística que permite um resultado final 
de extrema leveza e simplicidade moderna. Uma arquitectura de matriz funcionalista, mas que recorre 
a uma tipologia palladiana de simbiose purista, que resolve o controlo solar e a ventilação interna da 
casa pelo uso tradicional de um pátio, neste caso quadrado geometricamente centralizador e 
articulador do espaço único da casa. O volume geométrico identifica-se e adopta um tratamento 
plástico “purista” nos espaços interiores com móveis divisórios dos espaços, painéis de correr em 
caixilhos de ferro e modernos balanços estruturais imbuídos do receituário tropical visível nas 
varandas, com brise-soleil e venezianas de ensombramento (fig.3.1 a 3.3). 
 
O domínio integral do moderno – O concurso para as Instalações Balneares  
A construção de “objectos” programáticos como arquétipos compositivos expressa no projecto para as 
instalações balneares de João Andresen, 2.º lugar de um concurso público, confirma, o excelente 
nível de qualidade que os arquitectos do Grupo alcançaram nesta data.  

O controlo das diferentes escalas e âmbitos da intervenção arquitectónica, desde a concepção 
urbanística à definição arquitectónica e paisagista, é neste projecto exemplarmente representativa do 
conceito moderno “da cidade à colher”. De facto, a inspiração na urbanística da Carta de Atenas, 
sobretudo do entendimento da cidade (parcela) composta por “objectos” arquitectónicos num grande 
espaço verde, é aqui exemplarmente desenvolvida.  

A este respeito, neste projecto para o concurso, a implantação é trabalhada em redor de um eixo 
viário de entrada e do volume centralizador de refeitório e serviços, que divide o plano em dois, 
correspondendo a uma diferenciação programática e volumétrica de um zooning primário entre 
edifícios residenciais e equipamentos de apoio hoteleiro (fig.4.1 e 4.2). A Sul do eixo de entrada/acesso 
localizam-se as tipologias habitacionais, objectos de menor extensão mas mais altos. A Norte os 
programas públicos comuns em edifícios pavilhonares, normalmente de maior extensão e um só piso 
(com excepção do programa correspondente ao auditório do ciné-teatro) (fig.4.5). A tendência, a 
intensidade do prisma puro regular, compacto, da arquitectura “maquinista” da 2.ª fase do Grupo 
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ODAM, é corrigida aqui pela dispersão e contraste dos volumes, pelo carácter poroso expansivo e 
transparente dos edifícios, pela posição lateralizada de entradas que induzem ao movimento. 

Todas as estruturas/objectos, apesar de partirem de prismas puros, são agora revestidas com 
paredes-cortina em painéis (superfície) que se assumem sempre como elementos planares, ora em 
materiais novos com uma materialidade de betão e vidro, ora em paredes estereotómicas de pedra 
mas trabalhados sempre como superfície de revestimento. Essas paredes são representadas como se 
deslizassem por detrás de maciços de árvores, ocultando-se em projecções de planos de alvenaria 
colocados na orla das suas massas aparentemente estereotómicas. Por exemplo, o volume puro (do 
dormitório) de textura de base uniforme revela dinamismo na assimetria de colocação dos elementos 
estruturadores (caixa de escadas) nos alçados longitudinais do paralelepípedo e ainda com o reforço 
visual e compositivo lateralizado dos seus topos, numa atenção à orientação solar e à materialização 
das extremidades, com um efeito que se assemelha a uma estética clássica mas cumprindo 
simultaneamente e paradoxalmente os requisitos espaciais modernos. Moderna na sua volumetria 
purista mas desfragmentada em planos de revestimento, tornando-se mais evidente no volume 
cilíndrico da caixa de escadas uma formalização clássica do volume prisma rectangular como 
contentor de tipologias habitacionais (fig4.4). João Andresen recorre nos edifícios pavilhonares a uma 
espacialidade Miesiana ajustando-a a uma estrutura de betão, o que obriga a utilizar como recurso a 
inspiração em estruturas de vigamentos de coberturas em betão, à semelhança das usadas por Le 
Corbusier nos EUA. O autor, como que apanhado entre o espaço e a estrutura, tenta expressar ao 
mesmo tempo a transparência e a corporalidade através dos diferentes programas transpondo 
abertura nas áreas públicas e a opacidade nas privadas. A dicotomia, no entanto é mais complexa e 
revela-se sobretudo no uso do vidro e de elementos estereotómicos por excelência. 

A abstratização moderna é, assim, exponenciada e demonstrada neste projecto no domínio do 
espaço fluído e na formalização dos “objectos” autónomos em volumetrias puras de grande requinte 
plástico e material. A manipulação da tipologia morfológica dos “objectos” aposta numa linguagem 
identificadora do programa que revele a importância da função como instrumento primordial do 
projecto. São propostos, como identificadores das tipologias habitacionais, paralelepípedos puros 
interceptados por cilindros maciços revestidos a planos deslizantes. Para o programa de carácter 
Público, os volumes são desfragmentados num realce estruturalista que é dado pela linha peculiar da 
cobertura assente em caixas ou planos internos de carácter poroso expansivo e transparente. Deste 
modo, os planos de revestimento deslizantes tornam-se os elementos primordiais identificadores das 
tipologias habitacionais e a cobertura desempenha este papel na correspondente edificação de 
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carácter Público (com a excepcionalidade do cine-teatro, que aposta numa volumetria de geometria 
formal mais complexa). O discurso linguístico assenta, assim, numa solução plástica que aposta na 
diferenciação da expressividade do material e na sua correlação coerente com a representatividade 
das diferentes funções a que corresponde. 

Os “objectos” arquitectónicos destacam-se, deste modo, pelo seu rigor numa modernidade que 
por exemplo, na capela, se destaca pela depuração com técnicas construtivas modernas de esquema 
compositivo do sistema linguístico de “sentido clássico”. “Sentido clássico” tomado na proporção 
constante, na procura da geometria pura, na axialidade compositiva, na regularidade, modulação e 
legibilidade da estrutura. As articulações dos elementos e clareza construtiva compõem, assim, uma 
ordem depurada e ligeira com a fina laje suportada por pórticos esbeltos cravados no terreno. Neste 
contexto de leitura clara das formas de geometria pura é necessária a separação do paralelepípedo 
da torre sineira e a contenção de todos os espaços interiores entre duas paredes longitudinais, de 
modo a que o volume definido unicamente pela estrutura reforce a elementaridade geométrica 
quadrada em planta da mesma. 
Continuando no caminho da evolução natural da arquitectura moderna do ODAM para além da 
introdução de soluções mais monumentais com recurso à simetria compositiva ou apostadas na 
enfatização da técnica ou na proposta de conjuntos resolvidos como diversos volumes puros 
relacionados, também no tratamento plástico dos edifícios se vão introduzindo novidades. Vai-se 
definindo um processo em que o paradigmático edifício autónomo da arquitectura racionalista se 
transforma; fragmenta-se e rompe-se formalmente tentando evitar a uniformidade pela repetição na 
fachada da fase anterior bem como procurando tratamentos mais expressivos para a cobertura. Este 
processo produz-se em passos sucessivos. Um dos primeiros é que a procura de tratamento 
diferenciado das fachadas, de estritamente lisas ou de resultado global homogéneo e funcional da 2.ª 
fase do Grupo, passam a tratar-se de maneira que mostrem para além da seriação a individualização 
mais a diversidade formal que a repetição modular, pelo posicionamento subtil em que ocorrem as 
excepcionalidades, como clarifica João Andresen com a introdução (aparente) das caixas de escadas 
e o tratamento do topo dos edifícios, nas tipologias habitacionais ou no recurso a formas globais de 
carácter escultórico claramente manifesto no tratamento livre da cobertura do refeitório e serviços. É 
desenvolvendo ao máximo as possibilidades estruturais de recobrimento com o sistema de betão 
armado que se reconhece melhor estas qualidades de revisão formal, mostrando a superação no 
esquema da discussão à volta da cobertura plana, como modelo único de expressividade moderna 
(fig.4.3). 
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Concurso para as Instalações Balneares – 2º lugar – arquitecto João Andresen 
4.1- Perspectivas 
4.2- Planta de implantação 
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Concurso para as Instalações Balneares – 2º lugar – arquitecto João Andresen 
4.3- E – Refeitório e serviços 
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Concurso para as Instalações Balneares – 2º lugar – arquitecto João Andresen 
4.4- A – Dormitórios para casais; B – Dormitório para solteiros 
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Concurso para as Instalações Balneares – 2º lugar – arquitecto João Andresen 
4.5- L – Comércio; M – Habitação do encarregado e do Padre; N – Capela;  

K – Cine-teatro 



Moderno e/ou “internacionalmente” contemporâneo 
Este caminho tenta responder, deste modo, quer às preocupações iniciais presentes no ODAM, no 
aperfeiçoamento e controlo absoluto da linguagem, no uso das tecnologias avançadas e dos 
princípios urbanísticos, quer às críticas feitas, nesta data, sobre a uniformidade (monotonia), no uso 
exclusivo do elemento compositivo, a moderna cobertura plana. Define-se para estes arquitectos, em 
definitivo, o moderno como forma de construir do presente, em que o “objecto” arquitectónico 
aparece como conquista de uma época posta ao serviço do homem comum. A arquitectura afirma-se, 
mais que um ornamento, numa utilidade essencial como característica dos tempos presentes, em que 
compete a estes arquitectos o controlo da materialidade. Materialidade total no domínio das novas 
técnicas e materiais, mantendo simultaneamente o conhecimento das técnicas e recursos locais 
disponíveis. A construção arquitectónica destes arquitectos assenta, assim, na eleição do programa 
como elemento diferenciador da forma e na tectónica a opor-se aos efeitos espaciais das vanguardas 
puristas dos anos 20, numa vontade de conciliar as propostas dos mestres modernos com mudanças 
em busca de novas formas expressivas. 

Fundem-se três estados básicos de simbiose compositiva para a elaboração do projecto. Um inicial 
de definição da ideia assente na selecção de tipos formais do moderno; outro que introduz a ordem 
utilizando os procedimentos das aprendizagens Beaux-Arts e o terceiro que se dedica a resolver os 
problemas compositivos e detalhes da opção tomada, recorrendo a critérios de boa artesania 
reminiscente dos ensinamentos, quer da EBAP, quer da prática de atelier conjunta no ODAM assente 
na passagem de conhecimentos dos elementos mais velhos para os mais novos. Mas, na essência, 
estas obras continuam genericamente a ser intrinsecamente de matriz “funcionalista” seguindo um 
método de “universo internacional” baseado nas ideias de repetição modular, estrutural e estrita 
pureza morfológica propondo grandes espaços livres e edifícios pensados desde o interior. 
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1- Texto de Alvar Aalto publicado na revista Arquitectura de Agosto de 1950. 
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A tradição humanista do ODAM  
Este texto de Alvar Aalto, de título “A humanização da arquitectura” (fig. 1), estabelece-se como 
referencial para o novo entendimento do carácter racional da arquitectura a produzir pelos arquitectos 
de uma nova via (1) apelidada aqui pelo “a forma do lugar ou o lugar da forma”. 

A nova via contrapõe a uma perspectiva unilateral do racionalismo técnico, o entendimento da 
razão dos fenómenos na sua globalidade técnica, física e psicológica, inserida no seu contexto 
cultural específico. A leitura deste texto, de 1950, indicia o começo da viragem das preocupações 
arquitectónicas do Grupo e estabelece o ritmo de aproximação aos acontecimentos europeus.  

Efectivamente, os efeitos da Segunda Guerra Mundial sobre as identidades nacionais de Portugal e 
da Europa foram, no início, substancialmente diferentes. Enquanto o resto da Europa se encontrava 
imerso numa destruição generalizada que conduziu ao questionamento da maioria dos axiomas 
arquitectónicos do pré-guerra, Portugal, vivendo momentaneamente uma abertura política forçada, 
facilita aos seus intelectuais aderir a uma visão optimista dos princípios das vanguardas modernos 
divulgados antes da guerra, permitindo desenvolver no ODAM o conteúdo social e disciplinar da 
plástica moderna apostada na técnica e na ciência. No entanto, esta aprendizagem dos princípios 
modernos será sempre apoiada numa tradição humanista neoclássica baseada nos temas da verdade, 
moralidade e da essência, reminiscente da sua formação de Belas-artes (2). Este carácter 
essencialmente humanista do Grupo desenvolve-se após 1951 (data da exposição no Ateneu 
Comercial do Porto) e coincidirá, deste modo, com o paradigma cultural europeu do pós-guerra, 
numa crescente sensibilidade humanizada em contraposição à maquinizada da época anterior, o que 
constituirá o debilitamento de algumas premissas da arquitectura moderna, em especial a ideia de 
progresso tecnológico como fonte inquestionável do bem comum. 

A transição do período das ideias/projectos/obras inaugurais reivindicativamente modernas para 
uma nova realidade constitui-se aproximadamente a partir de 1951 e será protagonizada sobretudo 
pelo arquitecto Távora, elemento do ODAM posteriormente com maior projecção internacional. De 
modo necessariamente resumido, poderíamos sugerir que, em traços largos, as grandes diferenças 
formais entre a arquitectura da segunda fase do ODAM e este novo caminho se estabelece pela 
preferência das formas compactas prismáticas e cerradas, para as formas abertas articuladas, 
justapostas ou disseminadas. Trata-se efectivamente de uma progressiva humanização, numa reacção 
a um rígido esquematismo que produz uma recuperação romântica da preocupação pela relação do 
homem e das suas obras com a natureza e, por isso, agora, persegue a espontaneidade, a 
adaptabilidade do edifício aos materiais tradicionais e ao lugar. Tenta-se recuperar a comodidade 
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doméstica, o sentido comum, a textura e a cor, caracteres tradicionais e o valor da boa artesania, 
mas numa metodologia mais dependente da selecção individual do arquitecto “artista” e, neste 
sentido, podendo considerar-se mais empírica.  
 
Da figura do arquitecto artista “corbusiano” à figura ideológica do arquitecto liberal 
A geração mais velha do Grupo, que tinha liderado o primeiro impulso renovador comportando-se 
como mestres orientadores (Losa, Barbosa, Lobão Vital, Amorim, etc.) (3), passa agora o testemunho 
às gerações mais novas (Bonito, Távora, Andresen, etc.), que estavam mais vinculadas à EBAP e são 
estes, em maior número, que, num processo de continuidade, procuram outras valências. Esta 
geração mais velha, possuía uma prática anterior ao ODAM, com obras produzidas a cumprir as 
regras da linha ideológica imposta pelo regime, tradicionalista e portuguesista mas no manuseamento 
das técnicas de construção locais aspirou sempre pelos conhecimentos dos princípios modernos os 
seus processos de construção, assentes no betão armado e nas novas técnicas (conforme analisado 
no capítulo II.2). Efectivamente, esta primeira geração de mestres lutou pelos fundamentos 
conceptuais e teóricos de um conhecimento técnico científico assente na análise e método racional, 
que permitia relativizar a eclectização de estilo, em ensinamentos de que a sua aprendizagem escolar 
carecia. 

O grupo de arquitectos da segunda geração do ODAM, formado já nestas novas aprendizagens 
dos princípios modernos, transmitidos quer pelos ensinamentos teóricos da primeira geração do 
Grupo, quer através de um intenso sentido oficinal da prática realizada nos ateliers dos mestres da 
primeira geração, terá a aprendizagem dos parâmetros conceptuais, formativos e técnicos do 
moderno resolvidos. Esta geração mais nova (a 2.ª) começa agora a interessar-se por uma visão 
menos homogénea da prática arquitectónica que evite no extremo uma arquitectura apenas definida 
pelas suas capacidades técnicas e, funcionais e pelo conhecimento constitutivamente abstracto e 
universalizante, procurando respostas projectuais de carácter mais sintético, concreto e de 
interpretação valorativa eminentemente individual. Querendo alargar as matérias de estudo numa 
síntese de carácter individual aposta-se agora no desenvolvimento da “construção da forma 
moderna”, que procura uma reinterpretação dos conteúdos modernos essencialmente através de uma 
exploração formal que, mantendo os princípios dos critérios projectuais, tecnológicos e sociais, 
explore sobretudo o carácter humano da razão moderna, num entendimento do valor da metodologia 
instrumental e conceptual como o legado final do (movimento) moderno à contemporaneidade. 
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A evolução do moderno proposto pelo ODAM para esta renovação formal, como explicado 
anteriormente, é sobretudo alicerçada na importância da perspectiva individual do sujeito artista, 
entendida como a validação necessária para o desenvolvimento da “construção da forma moderna 
maquinista”. Deste modo, o desenvolvimento desta metodologia conceptual apoia-se – mais que na 
componente mecanicista do moderno heróico de abordagem radical, na qual a arquitectura 
corresponde a uma espécie de engenharia estetizada (mais próxima das linguagens dos mestres 
reminiscentes do Norte da Europa) – na evolução mediadora do discurso de Corbusier em que o novo 
universo tecnológico está presente na arquitectura mas não constitui o propósito final. Sendo este 
objectivo a compreensão através do sujeito artista das necessidades da época presente que, no caso 
do ODAM, se traduz também numa preocupação acrescida pelas especificidades contextuais. Será 
através desta racionalização ideológica que, no caso do Porto, se produzirá, a partir deste momento, 
a mudança de paradigma formal, procurando agora não uma arquitectura de cunho colectivo e 
universalizante, mas a resolução específica individual e particular de cada autor/projecto. 
 
Mudanças de carácter – elementos que definem uma revisão formal  
Neste subcapítulo analisaremos, deste modo, os principais elementos que definem o início desta 
revisão formal que imporá o caminho da figura ideológica do arquitecto liberal em detrimento de uma 
identificação colectiva num caminho, apostado, agora nas vantagens da pesquisa das experiências 
isoladas. No entanto, tentar-se-á comprovar que o veículo desta nova procura intenciona-se de modo 
a conciliar as aprendizagens adquiridas nas propostas do ODAM com uma obrigatória renovação 
formal, ou seja, as novas propostas, no nosso entender, serão sempre abordadas a partir da nova 
tradição moderna gerada pelos princípios defendidos pelos manifestos do ODAM, inspirados nos 
conhecimentos das vanguardas modernas, num ciclo que se poderia dizer correctivo dos seus 
excessos. 

Perante a dicotomia sempre presente no ODAM (e paradigmaticamente estudada no CODA de 
Delfim Amorim, subcapítulo II.2.1) entre a imagem da morfologia, pura expressão de uma sociedade 
moderna “maquinista” ideal e a de morfologia irregular representativa das vivências e necessidades 
locais do homem comum, tende-se agora, à primeira vista, como se constatará nos projectos em 
análise, a preterir o modelo exclusivo mecanicista em favor de um modelo aberto em que o contexto, 
a natureza, o vernáculo, a expressividade de formas orgânicas e escultóricas e as texturas de materiais 
passam a predominar, numa nova realidade de sensibilidade empírica como no CODA de Fernando 
Eurico, ou na emergência do vernáculo como no CODA de Fernando Távora. 
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Como se verá de forma mais clara no projecto de Távora referente ao trabalho da equipa do Porto 
ao X CIAM e no CODA de Fernando Eurico, a nova opção formal parece concorrer para o abandono 
do exclusivismo por parte dos novos arquitectos (2.ª geração), dos padrões mais metropolitanos (ou 
urbanos) avançando para as influências contextuais e naturais (aflorando uma atitude anti-urbana 
wrightiana). Mas, contrariamente ao que possa pensar-se, como iremos demonstrar adiante, esta 
suposta ruptura do novo caminho assenta numa linha de continuidade da nova “tradição” moderna 
do ODAM, em concreto na linha de pesquisa minoritária no ODAM, designada por “a arquitectura, a 
natureza e a importância do detalhe”, (estudada no subcapítulo II.2.4) (4). 

Ao constatar o “retorno” a uma preferência formal de tipologia anti-urbana exposta no CODA de 
Delfim Amorim, questiona-se se a caracterização deste novo caminho arquitectónico implica um 
retorno ou uma reinterpretação de novas formas (à luz dos princípios modernos). O esclarecimento 
assenta no entendimento entre categorias/caracteres formais, querendo estes últimos significar o 
alargamento das matérias compositivas e repertórios formais numa síntese de carácter individual. A 
aposta no desenvolvimento da construção da forma procura uma reinterpretação de conteúdo 
moderno essencialmente na exploração de outros repertórios formais mantendo os princípios dos 
critérios projectuais, tecnológicos e sociais, num entendimento de desenvolvimento do “método 
moderno” como o legado final do movimento moderno à contemporaneidade, num conceito próximo 
de como o define Josep Maria Montaner (5). 

 
A RESPOSTA DESENHADA – Da “máquina de habitar” à comodidade doméstica –  
O contexto internacional destas obras 
As obras desta data, produzidas essencialmente por alguns elementos da 2.ª e 3.ª gerações do Grupo 
e orientadas sobretudo pelo protagonista desta renovação, o arquitecto Távora (à data professor na 
EBAP), expressam as novas questões em debate (curiosamente em paralelo ao debate internacional), 
reflectindo os futuros caminhos a tomar, onde transparece uma autonomia individual dos arquitectos 
assente já numa confiança de experiência moderna adquirida. Reportam-se ao período de 1951 a 
1956 tendo este limite máximo sido tabelado pelo arranque do Inquérito à Arquitectura Tradicional 
Portuguesa a que não são indiferentes as preocupações sobre os problemas dos núcleos centrais das 
cidades resultantes dos dois últimos CIAM, (o IX de 1953 em Aix-en-Provence, na França, e o X e 
último CIAM, em Dubrovnik em 1956) e o começo de um debate disciplinar europeu na procura de 
novas soluções (fig.4.1 a 4.4). Estes últimos CIAM (já com a presença dos futuros membros do Team 10) 
confirmam o início das preocupações de uma arquitectura moderna capaz de se identificar com os 
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valores da tradição. Para uma nova geração de arquitectos europeus, já não se trata da pretensão de 
mudar radicalmente os modos de vida das populações, o modelo de produção ou a estrutura da 
propriedade ou do solo, mas sim de introduzir conceitos como “a identidade”, “modelo de 
associação”, “vizinhança”, etc., que permitem reflectir mais exactamente a diversidade dos modelos 
sociais e culturais e da complexidade urbana existente, questionando os modelos simplificadores das 
ortodoxias modernas e da aplicação estrita da Carta de Atenas.  

As condições políticas e razões produtivas levam a que a passagem da economia artesã para uma 
economia industrial seja mais lenta em Portugal do que no resto da Europa. Este fenómeno, 
curiosamente, beneficia a qualidade de produção industrial da construção que, de ser mais lenta, irá 
conservar o nível de qualidade da artesania pelo facto de não se produzir uma ruptura brusca com o 
passado, mas antes uma passagem gradual dos sistemas e processos artesanais para a produção 
industrial. Este atraso tecnológico do país é auxiliado por uma cultura eminentemente rural, em que a 
forte influência do meio natural obriga, por um lado, a uma definição rigorosa da habitação humana 
e, por outro, uma sensibilidade especial à integração no ambiente natural. Portanto, esta arquitectura 
surge de uma rica síntese entre uma metodologia empírica que tenta integrar-se no ambiente e 
entender cada situação em concreto e a aprendizagem racionalista, como método básico de 
projectar. Esta revisão de princípios modernos coloca-se entre racionalismo e empirismo, entre 
tecnologia e saber tradicional, entre artifício e natureza, sem cristalizar em discursos conservadores ou 
extremismos programáticos ou funcionalistas das vanguardas que, e segundo os próprios, nunca 
foram tão relevantes como agora. A tendência é, a partir dos princípios modernos, humanizar a teoria 
na sua componente estética e ao mesmo tempo recorrer ao primeiro racionalismo na sua vertente 
técnica. 

Um dos maiores pontos de interesse desta metodologia reside, no entanto, na progressiva síntese 
entre racionalismo e empirismo, tecnologia e saber tradicional, tornando possível a conciliação entre 
modernidade e tradição, entre artifício e natureza. Começa por uma linha “empirista” enraizada no 
lugar, filtrada por critérios racionais assentes no uso da visão inteligente das vanguardas modernas e 
longe do discurso (neo) tradicionalista e conservador do regime, o perfeito equilíbrio entre classicismo 
e modernidade, indústria e natureza. Esta imagem entre belo e natural, artifício que se insere na 
natureza, sintoniza com a recuperação de outro dos paradigmas da arquitectura: a imagem do tempo 
grego, fonte de inspiração do arquitecto Távora, tal como em Alvar Aalto ou Louis Kahn. 

Uma das maiores pontes de interesse desta arquitectura reside, portanto, nesta progressiva síntese 
entre racionalismo e empirismo, tecnologia e saber tradicional, levando adiante esta conciliação entre 
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modernidade e tradição, entre artifício e natureza. Com sabedoria é experimentada tal conciliação 
com a continuidade de tradição empirista enraizada no local, mas sem cair nos tons conservadores e 
meramente “imagéticos” dos discursos do “Estado Novo” e de outras correntes centro europeias de 
entre guerras, de idênticas aproximações às arquitecturas vernáculas. 

Toma-se como uma reacção ao funcionalismo rígido e por isso se persegue a espontaneidade, a 
adaptação do edifício aos materiais tradicionais e ao lugar. Tenta-se recuperar a comodidade 
doméstica, o sentido comum, a textura e a cor tradicional, a fantasia e o gosto pela decoração, o 
valor da boa artesania. Mas, ao mesmo tempo que se propaga esta morfologia de coberturas 
inclinadas e materiais tradicionais, defende-se o bloco de construção em altura nas construções da 
cidade. Trata-se, segundo estes arquitectos, de uma humanização do movimento moderno e não de 
um revival numa abordagem pela aplicação de uma mentalidade pragmática propensa à intervenção 
caso a caso com a solução dos problemas fora de um sistema rígido. 
 
Da ideia de espaço à ideia de lugar 
Em termos conceptuais, tal como nos elucidam vários teóricos da arquitectura (Montaner, Kenneth 
Frampton, Gideon, etc.), passar-se-á em poucos anos da ideia primordial de espaço à ideia de lugar. 
De uma concepção física da arquitectura baseada no plano, na percepção plástica e visual, na 
tendência à abstracção (segundo as ideias de Moholy-Nagy e Zevi), na essência da arquitectura no 
espaço físico, matemático, plástico, psicológico, racional e funcional passa-se a entender a 
arquitectura como lugar, numa concepção cultural da arquitectura baseada na matéria, na percepção 
táctil e na tendência à contextualização e expressão dos valores semiológicos. Os escritos de Christian 
Norberg-Schulz colaboraram a definir estas novas qualidades do lugar ou do espaço existencial. 

São possivelmente as obras de Kahn, Aldo Van Eyck, Sverre Fehn ou Jorn Utzon, cuja Ópera de 
Sidney é, segundo Gideon, a obra mais paradigmática da arquitectura da chamada terceira geração, 
as que melhor ilustram esta mudança qualitativa na concepção da arquitectura tendentes à ideia de 
lugar e segundo uma visão do espaço interior definida essencialmente pela recorrência das formas 
arquétipas, à textura dos materiais e à luz natural. 
 
A “mistura” arquitectónica – O CODA de Fernando Eurico  
O projecto de Fernando Eurico revela-nos a eclosão de uma abordagem formal diferente da procura 
de universalidade morfológica pura e do investimento exclusivo no volume único de espacialidade 
tridimensional, da etapa reivindicativamente moderna do ODAM selectivamente representada na 
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tipologia pura urbana de Delfim Amorim (subcapítulo II.2.1). Embora paradoxalmente na sua 
continuidade, a formalidade agora proposta parece querer a simbiose das virtudes das duas opções 
colocadas por Delfim Amorim. Por um lado, o rigor da técnica, o espaço contínuo e a racionalidade 
organizativa e estrutural do prisma puro; por outro, o conforto natural da tipologia irregular. A 
selecção unilateral do esquematismo e ascetismo das arquitecturas propostas inicialmente pelo 
Grupo, inspirado na confiança total na estandartização, apostada em tipologias tecnificadas, 
científicas e generalizadamente puristas como resolução para todos os problemas arquitectónicos, são 
agora humanizados para uma identificação da forma irregular “tradicional”. Esta procura traduz-se 
neste projecto de CODA de Fernando Eurico numa arquitectura que em planta – na sua distribuição 
programática é racionalista – mas volumetricamente se desfaz em formas articuladas e abertas, para 
deste modo desenvolver o programa com mais agilidade, de maneira a adaptar-se à topografia e à 
paisagem e poder aproveitar as melhores vistas (fig.2.1 a 2.6). 

Apesar de, aparentemente não se reconhecer neste projecto, explicitamente a obediência às 
valências compositivas do ODAM de fusão dos cinco pontos corbusianos comandadas pelos valores 
clássicos da aprendizagem escolar (Unidade, Função, Estrutura e Forma, como referenciado no 
subcapítulo II.2.2), a gramática compositiva arquitectónica continua a apoiar-se implícita (embora 
não como valor absoluto) e paradoxalmente na continuidade das possibilidades técnicas da 
arquitectura moderna, mas ao serviço agora de uma atitude humanizadora de chamamento 
“empírico”. Mantêm-se regras de modulação para o equilíbrio de volumetrias e morfologias 
assimétricas, princípios racionais da organização funcional dos espaços internos, características de 
estruturas independentes, plantas e fachadas livres, construções sobre pilares (em balanços parciais) e 
terraços jardim. No entanto, ao contrário do subcapítulo anterior (II.3.1 – “O apuramento da lição 
moderna”), não é apenas na cobertura ou em alguns poucos elementos gramaticais que se detecta 
toda a diferença expressiva desta nova formalidade. Contraposta à uniformidade “volumétrica” das 
casas “máquinas de habitar”, como “objecto” artificial imposta à natureza, propostas pelo ODAM, 
persegue-se agora a espontaneidade e especificidade única da encomenda procurando recuperar a 
comodidade doméstica e uma aproximação à integração na natureza. A motivação para o desenho 
da habitação deriva agora da especificidade das aspirações dos futuros utentes (de uma singularidade 
familiar), combinadas com os dados do lugar, do seu clima, dos materiais autóctones e novos, numa 
arquitectura que se quer mais natural, como se depreende do texto discursivo de CODA do autor 
(fig.2.6). A natureza, com os seus jardins e bosques, aproxima-se da arquitectura e, por sua vez, a 
arquitectura procura integrar-se nela. 
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O projecto de Fernando Eurico, contrariando o reboco liso branco da fase “purista” do ODAM, 
recorre novamente à cor, textura e sobretudo ao conforto dos materiais, quer tradicionais – madeira e 
cerâmica de tijolo na fachada – quer combinados com materiais industrializados – pavimentos de 
tijolos vazados, cobertura revestida a chapa de alumínio, etc., numa linha de fusão da solução A com 
a solução B de Delfim Amorim e na continuidade da arquitectura já anteriormente aflorada por alguns 
arquitectos do ODAM (no subcapítulo II.2.1), que, à semelhança deste projecto, convertem também o 
detalhe e o concreto no protagonista do projecto, como nos explicita o autor: Construtivamente trata-se de 

uma solução mista de paredes de alvenaria de granito e pilares e vigas de betão armado, formando pórticos que servem de 

apoio aos pavimentos de tijolo vazado, e a cobertura que será constituída por madres de betão e depois revestida com chapa 

de alumínio. (...) (6). 

Persegue-se agora formalmente, para além da depuração de formas de referência de “desenho 
artesão”, pela substituição da inclinação da cobertura plana em telhado, também a imaginação 
formal do arquitecto autor-artista, que tenta recorrer a formas irrepetíveis, particulares, espontâneas e 
orgânicas (em contraposição à geometria cartesiana de carácter universal da etapa anterior), na 
procura de renovar o quadro formal do arquitecto, tal como se depreende da memória descritiva do 
arquitecto: (…) Ritmo e cor; poesia e arquitectura; modelação e harmonia: eis os vários e complexos temas que se 

desenhavam na minha imaginação, (…). (6) 
A procura de renovação formal (empírica) neste projecto é, deste modo, reflectida na 

espontaneidade, na comodidade doméstica, no sentido comum, no gosto pela decoração, coada 
agora às influências de vários autores modernos reconhecidos como quadro de apoio e suporte de 
uma fantasia formal e variedade morfológica. Assim, de modo exemplificativamente caricato, pode 
estabelecer-se o seguinte quadro comparativo neste projecto. A Wright deve-se os balanços do 
volume da sala de estar, claramente expresso no corte e o carácter panorâmico da varanda contínua 
dos quartos (também presentes na casas de lavoura da arquitectura rural do Norte de Portugal). A Le 
Corbusier, na continuação da tradição racionalista e estruturalista, reproduz-se a estrutura reticulada 
de pilares a marcar a modulação espacial (e formal), bem como a introdução dos elementos 
estruturadores de acessos verticais, cujas volumetrias esculturais marcam as singularidades de 
intercepção dos diferentes volumes. De Mies, tomam-se as leituras de continuidade horizontal 
sobretudo nas “nobres” áreas das salas e das entradas com painéis ou elementos de correr a permitir 
amplas aberturas comunicantes. De Terragni, ou da moderna arquitectura italiana, segue-se a 
desfragmentação pelicular da caixa envolvente, transformando paredes em pórticos e em membranas 
fragmentadas e translúcidas.  
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PROJECTO CODA DE FERNANDO EURICO – uma habitação – 1953  
2.1- Perspectiva Sul/Nascente 
2.2- Corte transversal 
2.3- Alçado Norte 
2.4- Planta 1º piso 
2.5- Texto da memória descritiva 
2.6- Pormenor da janela exterior 
 
(...) Ritmo e cor; poesia e arquitectura; modelação e harmonia: eis os vários e 
complexos temas que se desenhavam na minha imaginação,...  
(...) até agora só tem sido possível falar e materializar uma Arquitectura que 
sendo Contemporânea, não o é Moderna, e só o tem sido possível também, 
em determinados sectores e ocasiões.  
Ora, havendo da parte do meio, do ambiente, um certo aliciamento, um certo 
cantar para as coisas decadentes, atrasadas, sente-se cada vez mais a 
necessidade de discussão e esclarecimento geral que, sem dúvida, terá de 
partir das escolas e métodos de ensino, prolongando-se e projectando-se na 
vida prática, na opinião pública, na solução individual e colectiva.  
(...) 0 programa proposto mostrava-nos a necessidade de considerarmos uma 
habitação que visasse uma solução clara, simples e perfeitamente arrumada.  
(...) Construtivamente trata-se duma solução mista de paredes de alvenaria e 
pilares e vigas de betão armado, formando pórticos que servem de apoio aos 
pavimentos de tijolo vazado, e a cobertura que será constituída por madres de 
betão e depois revestida com chapa de alumínio.  
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Se bem que a nova procura de variedade morfológica, de influências arquitectónicas diversas num 
só projecto, procure fugir ao rígido formalismo das anteriores proposta do ODAM (da sua segunda 
etapa), perseguindo a naturalidade espontânea, o facto é que esta metodologia de projecto 
facilmente pode degenerar em diversos maneirismos, se não for guiada pela razão e pelos processos 
instrumentais de controlo e verificação de coerência conceptual, no cumprimento das premissas 
inicialmente estabelecidas. Neste caso, a unidade do todo, valência final a conquistar, é atraiçoada, 
com maior visibilidade nos alçados de (tipologia) vãos individualizados, que geram ambiguidade entre 
a pertença a uma gramática de planos/painéis ou a janelas convencionais (aberturas pontualizadas), 
introduzindo leituras pouco claras à formalização da casa. Apesar deste deslize, a morfologia do 
alçado Sul, desenhada com uma varanda de rasgo contínuo, mantém de modo mais claro a 
expressividade única desta fachada (fig.2.3). 

É sobretudo na consciência de entendimento dos adquiridos modernos do ODAM, no domínio das 
novas possibilidades técnicas e espacialidades, mas agora com uma visão de maior complexidade e 
capacidade para aceitar uma via mais experimental de ensaios e equívocos que esta metodologia 
instrumental, apoiada na matéria moderna de construção formal interpretativa (guiada pelo 
conhecimento do sujeito) é formada.  
 
O controlo necessários a este método arquitectónico 
Para esta arquitectura de carácter não analítico, não baseada em modelos fixos de matriz universal, 
mas antes sintético e subjectivo e por esta via trabalhada de modo empírico na abordagem geral ao 
conceito do projecto, mas racional nas respostas às solicitações específicas de cada projecto (à 
semelhança da abordagem projectual de Alvar Aalto), as condicionantes e limitações de cada um não 
constituem nenhum obstáculo, mas sim o tema central à volta do qual se constrói o projecto, o que 
constitui a ambição paradoxal desta metodologia. Apesar de poder parecer aleatório, este modo de 
abordagem implica uma leitura, uma visão inteligente na compreensão, quer da interpretação dos 
dados concretos/reais que despoletam a resposta arquitectónica aos problemas levantados quer 
simultaneamente às suas capacidades singulares numa resposta de carácter interpretativo e de visão 
pragmática eminentemente portuguesa de modo a interpretar, caso a caso, cada lugar concreto a fim 
de resolver a solicitação arquitectónica específica.  

Não se trata de estabelecer modelos mas sim de desenvolver um novo conceito, um método de 
propor e pensar através do projecto. Logicamente é uma atitude que se adequa com posições 
humanizadoras, respeitadoras da psicologia do utente, das características da envolvente e da 
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natureza. Uma arquitectura da diversidade que serve melhor na falta de um discurso teórico e cultural 
forte e vincadamente caracterizadora de uma pesquisa arquitectónica revolucionária. Trata-se de uma 
volta de 180º relativamente ao método contrário a um racionalismo radical globalizador que parta de 
soluções estabelecidas ou de tipologias arquitectónicas, conseguindo deste modo superar a 
sensibilidade esquemática do movimento moderno. Esta metodologia assenta paradoxalmente nas 
suas aprendizagens disciplinares (do moderno), de modo não dogmático mas antes inquisidor, 
pesquisador e estimulante. Este processo que ainda hoje é recorrente na arquitectura do Porto obriga 
a um conhecimento, hierarquizado e de interpretação crítica das leituras visuais inteligentes e 
inteligíveis. Sendo conforme referencia Montaner, o arquitecto Álvaro Siza um dos arquitectos que de maneira mais 

clara dá continuidade a esta escola e que defende um novo tipo o de racionalismo baseado em raciocinar e acumular 

experiência a partir do pequeno, do concreto, do detalhe e a partir do respeito pelo sentido comum. (7) 

 
Os modos de vida. Emancipação do naturalismo racionalista –  
O X Congresso da equipa CIAM – Porto 
A 2.ª via em gestação resulta também dos estudos e diagnósticos do Grupo ODAM relativamente ao 
estado do habitar nacional, (analisado no capítulo II.2), que constata o carácter eminentemente e 
quase integralmente rural do País, introduzindo logicamente uma importância acrescida a esta 
especificidade territorial no estudo da habitação portuguesa. A consciência desta caracterização 
territorial coloca a nova procura formal receptiva a uma espécie de influência também da expressão 
da tradição pobre e autóctone na perseguição do entendimento dos conteúdos de referências 
tradicionais, traduzida na repescagem das formas irregulares de reminiscência rural, enquanto como 
directrizes racionais de carácter permanente (retratada na tipologia rural de Delfim Amorim) 
(subcapítulo II.2.1). 

A 2.ª via, liderada pela figura do arquitecto Távora, estabelece um paralelismo entre alguns 
aspectos da arquitectura vernácula (enquanto genuína arte nacional) e o movimento moderno. 
Convém relembrar que este autor, já em 1945, com o texto “O Problema da Casa Portuguesa”, 
chamava a atenção para a importância do estudo desta arquitectura (portuguesa) a analisar sem 
preconceitos e pesquisando genuinamente o seu significado intrínseco. 

As duas vertentes arquitectónicas – a vernácula e a moderna – em extremos opostos, no entender 
destes arquitectos, partilham características comuns: por um lado, o carácter impessoal das suas 
formas, por outro, a tendência a desenvolver directrizes específicas racionais de carácter permanente. 
Carácter que se confirma pela leitura do seguinte excerto do seu texto: b) O estudo da casa portuguesa 

301 



(erudita e popular), ou chamemos-lhe antes  da construção em Portugal não está feita; Alguns Arqueólogos escreveram e 

trataram já das nossas casas, mas, do que deles conhecemos, nenhum deu sentido actual ao seu estudo tornando-o elemento 

colaborante da nova Arquitectura. O passado é uma prisão de que poucos sabem livrar-se airosamente e produtivamente; 

vale muito, mas é necessário olhá-lo não em si próprio mas em função de nós próprios. É indispensável que na história das 

nossas casas antigas ou populares se determinem as condições que as criaram e desenvolveram, fossem elas condições da 

Terra, fossem elas condições do Homem, e se estudem os modos como os materiais se empregaram e satisfazeram as 

necessidades do momento. A casa popular fornecer-nos-á grandes lições porque ela é a mais verdadeira, a menos fantasiosa. 

Hoje ela estuda-se pelo seu pitoresco e estiliza-se em exposições: não é deste modo que se penetrará no âmago da questão, 

assim como nada se consegue aconselhando os novos arquitectos a que se “inspirem” nas casas antigas. (8) 

Távora efectivamente reconheceu, deste modo, já em 1947, que a arquitectura rural/popular 
possuía a lucidez e mestria intemporal dos utensílios, partilhando os atributos de artesania material no 
seu significado profundo antropológico de conceito de utilidade. Estes conceitos implícitos no discurso 
de Távora confirmam, nesta data, a aspiração mais ambiciosa do Grupo mudar as formas de apoio 
do modo de vida tradicional para as formas de vida modernas (de conteúdos racionais e funcionais) 
sem perder as virtudes da primeira. A experiência colectiva e anónima da tradição seria assim 
idealmente substituída por uma síntese entre um método racional selectivo conduzido pelo arquitecto 
autor, com o “espírito” da época (no entendimento das aspirações espirituais). 
 
O empírico método da razão 
O método racional, posto em prática durante a 2.ª etapa do Grupo (descrito ao longo do capítulo 
II.2), relegou para segundo plano, quer a procura do carácter específico da formação académica 
comum (aprendizagem do bom desenho), quer o conhecimento empírico e permanente da artesania 
produtiva local. Pelo que, a partir de 1951, no entendimento contemporâneo do novo contexto 
europeu, de crítica às problemáticas ortodoxas do “Estilo Internacional”, Távora, transportando 
consigo a sua mais-valia experimental moderna, o método racional, e simultaneamente a atenção aos 
conteúdos da arquitectura e artesanias vernáculas, descobre a possibilidade de uma síntese específica 
destes parâmetros como resposta às novas preocupações em debate e que será exposta ao longo 
deste subcapítulo. 
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A nova posição arquitectónica, a realidade vernácula e o estudo da arquitectura popular portuguesa 
A crítica ao “Estilo Internacional”, acompanhada pela presença dos arquitectos do Grupo a partir dos 
anos 50 nos encontros internacionais, CIAM, UIA e nas exposições internacionais, soma aos recentes 
adquiridos modernos e à contemporaneidade humanista do ODAM, a ânsia de participação activa na 
contribuição singular e única das problemáticas portuguesas (indo ao encontro dos regionalismos 
emergentes na Europa.) Abre-se o leque de pesquisa moderna, de uma forma abreviada e sintética, e 
pode afirmar-se que os ideais da nova procura culminam na apresentação de Dubrovnik em 1956 no 
X CIAM, no trabalho da equipa CIAM-Porto, liderado pelos arquitectos Viana de Lima e Fernando 
Távora com a colaboração de Octávio Lixa Filgueiras, e os estagiários Arnaldo Araújo e Carlos 
Carvalho Dias, apresentação que resume o extenso trabalho e debate que estava a produzir-se em 
Portugal (fig.4.1 a 4.4).  

O tema lançado por este CIAM de 1956, o habitat “inter-relações entre a habitação e suas 
extensões”, reflecte ainda uma linha de continuidade com a organização “funcionalista” dos CIAM 
anteriores, visível respectivamente nos pontos de análise pedidos para este Congresso. O pedido é 
enunciado de forma a sistematicamente traduzir as preocupações de unidade moderna dos CIAM 
anteriores, tais como: as relações entre a célula familiar e as áreas comuns; os velhos tipos de 
habitações e a sua expressão arquitectónica; as construções baixas e altas; os volumes de construções 
e seus espaçamentos; a liberdade de tráfico de veículos e a de peões; a relação entre habitat diurno e 
nocturno; a importância do ciclo solar, etc. No entanto, aparecem alguns temas que revelam já uma 
nova focagem, o entendimento das relações entre o uso dos elementos de carácter regional e os 
actuais meios de expressão, tais como: o uso das técnicas e materiais locais, os hábitos enraizados e 
as artes modernas de construir, a importância arquitectónica das condicionantes climatéricas, etc. As 
questões escritas nos painéis entregues para este Congresso, bem como o projecto proposto por estes 
arquitectos, revelam já estas novas preocupações em debate. 

No primeiro painel, à pergunta dos CIAM relativamente ao carácter da relação apresentada no 
projecto e ao seu porquê, os arquitectos portugueses respondem que, constatando a falta de atenção 
dos responsáveis de todo o mundo para o estudo do ambiente rural e, após a tomada de consciência 
de que Portugal se mantém um país agrícola, portanto de carácter eminentemente rural (à 
semelhança de muitos países europeus), entendem que é chegada a altura de declinar a 
predominância do debate em torno do urbano em favor do rural, seleccionando este tema para o 
debate profissional e doutrinário europeu (fig.4.1). 
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Para esse efeito, seleccionam para área de estudo uma vila situada numa das regiões mais 
características do país, Lombada, a Nordeste de Bragança, e propõem o desenho de raiz de um 
pequeno aglomerado, o qual pretendia constituir-se como ponte de apoio a um grupo de pequenas 
comunidades existentes, constituídas por 20 a 50 habitações cada uma, de modo a estabelecer uma 
rede de ligação entre o aglomerado proposto de 4 km e as restantes áreas rurais, com o centro 
principal da região (a cidade de Bragança). 

A resposta a encontrar como solução para o novo aglomerado assenta, deste modo, segundo os 
próprios arquitectos, na preocupação em manter simultaneamente as relações entre os elementos 
regionais e a contemporaneidade moderna. Esta relação, será conseguida através de meios de 
expressão sujeitos quer ao uso de técnicas tradicionais e materiais locais, quer ao uso das actuais 
possibilidades de construção, quer à satisfação de velhos hábitos (maneiras de viver), quer ainda 
tomando em consideração as condições geográficas, climatéricas e sobretudo culturais específicas. 
Mas o interessante é que estes arquitectos, instigados pela metodologia de diagnóstico e análise 
científica preconizada anteriormente pelo ODAM, estavam já a aplicar os conhecimentos da era 
“moderna”, agora em resposta às questões levantadas neste CIAM, ao estudo metodológico e 
sistemático do habitat rural português. 

Realmente, no início da década de 1950 (no seguimento do diagnóstico feito pelo ODAM sobre o 
espaço de habitar do país), desencadeia-se nestes arquitectos a vontade de aprofundar o estudo da 
habitação vernácula. Deste modo, com base no estudo para o Inquérito à Arquitectura Regional 
Portuguesa, na zona 2 – Trás-os-Montes e Alto Douro, iniciado em 1955 na EBAP com um grupo de 
alunos, estes arquitectos elaboram um plano para a resolução dos problemas habitacionais de uma 
comunidade rural com cerca de 40 habitações e respectivos equipamentos, pretendendo chamar a 
atenção dos CIAM para, conforme os próprios descrevem, as seguintes questões de pertinência 
actual:  
a – a importância do Habitat rural que os Ciam não podem ignorar se pretendem que as suas propostas sejam realmente 

universais; 

 b – a importância de inquéritos muito intensos, sobretudo se se trata de casos muito particulares como o presente, princípio 

que pouco a pouco eliminará os projectos estudados fora das realidades locais e, por outro lado, evitará a perigosa tendência 

para a centralização que se encontra por toda a parte; 

c – o respeito pelas características positivas das sociedades humanas se bem que se admita que, por um processo de lenta 

evolução («natura non facit saltus»), elas possam alterar-se sensivelmente; 
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d – a posição do arquitecto que não é mais o ditador que impõe a sua própria forma, mas o homem natural, simples, 

humilde, que se dedica aos problemas dos seus semelhantes não para se servir mas para os servir, criando assim uma obra 

talvez anónima mas apesar de tudo intensamente vivida; 

e – no caos contemporâneo seja indispensável reencontrar a unidade, o «paraíso perdido da unidade», tal unidade não deve 

significar uniformidade e cremos que a posição adoptada no nosso estudo conduzirá à variedade necessária, não forçada 

mas natural e espontânea; 

f – o princípio seguido para o plano de conjunto e para o plano das habitações permite uma colaboração franca e 

permanente de todos nas obras de arquitectura e urbanismo, colaboração que lhes dá o direito de dizer a minha casa, a 

minha aldeia. Esta colaboração poderá e deverá desenvolver-se não apenas entre os homens de uma mesma geração 

(colaboração horizontal), mas também entre os homens de gerações que se sucedem (colaboração vertical), criando assim 

entre os homens e o seu habitat, no espaço e no tempo, laços que jamais poderão desaparecer. 

Em verdade cremos que todos os homens, e não somente os arquitectos e os urbanistas, têm o direito e o dever de participar 

e de colaborar (comunhão) na criação e no desenvolvimento do seu habitat. (9) 

 
A nova urbanidade rural e a nova ruralidade urbana 
Indo ao encontro destes objectivos, estes arquitectos propõem, assim, a criação de uma pequena 
comunidade rural feita de raiz, num talhão com valor agrícola, para 200 pessoas no total. 
Desenvolvem a implantação à semelhança do estudo de dois aglomerados existentes ao longo do 
vale nas duas margens do rio Onor, paralelamente ao seu curso, seguindo a ondulação do terreno e 
com orientação nascente-poente. Dos traços mais salientes relativamente à arquitectura dominante 
destes povoados ressalta a perfeita expressão individualizada da construção da paisagem humana 
contrária a uma mimética de paisagem local e, deste ponto de vista, possuindo um carácter artificial 
comum à arquitectura moderna. A localização do principal espaço comunitário exterior, a praça deste 
aglomerado, centraliza a venda, o centro administrativo e a casa do povo e serve de ponte de 
contacto para a igreja na outra margem do rio. A área de trabalho comunitário, o agrupamento 
cooperativo, é colocada perifericamente na saída para o campo. Esta distribuição funcional primária 
revela um princípio organizativo de “zooning” moderno, mas alicerçado, agora, num enraizamento 
das condicionantes naturais e culturais do local. 

O facto de o desenho de todo o traçado viário não se sujeitar já à ortogonalidade reticulada da 
urbanística moderna (desenhada em função dos novos instrumentos tecnológicos, o automóvel, etc.) 
para adquirir maior importância, a complexidade transcendental do contexto (topográfico, cultural e 
climatérico, etc.) em que se insere o projecto, confere a esta proposta a diferenciação relativamente às 
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3 -Plano para o Campo Alegre do arquitecto Fernando Távora aprendizagens e preocupações anteriores do ODAM. Passa-se para uma visão que assenta no 
entendimento mais dialéctico, atento à área concreta em que se projecta, às suas dificuldades e mais-
valias singulares, e menos esquemático. É curioso notar as diferenças deste projecto e do desenhado 
anteriormente para o Campo Alegre (fig. 3) deste autor (o arquitecto Távora) contemplado num 
“zooning” funcional, de modo simplificado e funcionalmente redutor, obedecendo à regra da Carta 
de Atenas. 

Curiosamente (ou não), relativamente à representação do edificado em planta permanece o 
discurso de objectos isolados de reconhecíveis geometrias elementares ortogonais, quer para os 
equipamentos quer para a habitação. Esta configuração, referenciando-se preferencialmente à 
morfologia moderna apreendida pelo ODAM, aproxima-se também à matriz da estrutura edificada 
existente. De facto, os aglomerados existentes, constituídos por habitações dispersas ao longo dos 
percursos e elementos naturais, percepcionam-se numa estrutura territorial como “objectos puros” 
disseminados na paisagem portuguesa, comprovando os pensamentos do arquitecto Távora 
relativamente ao paralelismo entre as formas resultantes da racionalidade moderna (formas de 
geometria puras e ortogonais) e as vernáculas e justificando, por esta via, as directrizes específicas 
racionais de carácter permanente. Curiosamente, a habitação individual e autónoma (prevalecente 
nos casos dos aglomerados existentes) é substituída agora nesta proposta da equipa portuguesa por 
uma solução de “casa” com carácter de apartamentos individuais agrupados em blocos no mínimo de 
4 habitações unifamiliares, substituindo o carácter individual da casa por uma solução colectiva. Esta 
solução remete para o “bloco colectivo de apartamentos”, defendido nas teses do ODAM como 
solução ideal para o problema do (re) alojamento em Portugal. 

Estes conjuntos edificados, trabalhados como apartamentos em galerias, exploram um conceito de 
fachada urbana para a rua, numa continuidade de cumprimento dos princípios modernos do ODAM 
– transportar a urbanidade para o ambiente rural, fomentando simultaneamente o carácter 
comunitário e social de base moderna. A estes apartamentos-casa em bloco é acrescentada a 
importância da integração dos edifícios no seu contexto, designadas como preexistências ambientais 
através de uma linguagem que procura recorrer à matriz tradicional, quer na organização dos 
espaços, quer da reutilização dos materiais tradicionais, mas conferindo-lhes agora uma obrigatória 
urbanidade intrínseca à actualidade moderna. 
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O módulo-base de agregação de matriz rural (vernácula) 
Partindo da matriz da casa rural existente, quer na solução estrutural dos elementos resistentes, quer 
no carácter dimensional dos espaços, quer ainda na lógica de compartimentação, estes arquitectos 
propõem, como eles próprios explicam no painel 3 – soluções pormenorizadas relativas às soluções-
tipo da unidade principal – uma organização de planta que, com o mesmo módulo-base, permita 
uma grande variedade de tipos adaptados aos vários agregados familiares (fig.4.3). A visão de uma 
permanência construtiva e vivencial no uso polivalente do espaço central da chaminé, como 
simultaneamente sala-de-estar, recepção, área de trabalho doméstico, etc., é baseada no carácter 
funcionalmente indefinido da organização interior das casas rurais e reforçado agora como a visão 
moderna no modo como é desenhado o espaço da relação do foyer com a sala. Este espaço de foyer 
(designação dada pelos arquitectos ao átrio de entrada), centralizador da vida doméstica, estabelece 
a visão transversal entre a entrada, a Nascente, com o pátio da varanda da cozinha, a Poente. O 
módulo habitacional, à semelhança das casas rurais autóctones, organiza-se assim a partir do foyer 
de entrada, como espaço de origem e articulador da área de fogo e de toda a área de vivência 
doméstica, desenhada com uma caracterização de espaço contínuo. As áreas compartimentadas, 
desenhadas com carácter de caixas resistentes e que construtivamente se constituem como suporte da 
cobertura, são reservadas apenas para os blocos/áreas privadas dos quartos. Metade da casa 
(módulo de base, habitacional para uma família) é, deste modo, articulada agora com um novo 
desenho de continuidade espacial, sendo estas diferenciadas funcionalmente pelo desenho dos 
elementos arquitectónicos que, como no caso do empedrado da lareira da chaminé ou do desenho 
da cozinha e das casa-de-banho, é desenhado como peça de mobiliário. As paredes principais de 
suporte e divisórias da casa são, assim, suporte da área centralizadora do fogão conformando 
também como a área mais interna, a área de Inverno, o coração-fogo do lar. As galerias em 
varandas a Nascente, a inclinação da cobertura em telhado, o uso do xisto e da madeira, permitem 
manter o carácter imagético da casa de lavoura, embora construtivamente estes materiais locais sejam 
cruzados com lajes em betão pré-fabricado, num uso que se remete mais para a facilidade de 
execução a vencer os largos vãos dos cheios e vazios. 

À expressividade dos materiais locais acresce-se um grau de acabamento superior que os novos 
processos e instrumentos modernos da construção permitem, mas de acordo com os próprios 
arquitectos (como elucidadamente figura no seu 4.º painel), o estudo desenvolve-se ao longo de dois 
elementos fundamentais – o foyer e o largo (fig.4.4). O primeiro termo, curiosamente, recorre a um 
estrangeirismo para designar o seu carácter inovador (de espaço uno contínuo) da nova espacialidade  
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X Congresso CIAM, em Dubrovnik, Agosto de 1956 
4.1- Painel 1 – Determinação do problema 
4.2- Painel 2 – Solução geral 
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X Congresso CIAM, em Dubrovnik, Agosto de 1956 
4.3- Painel 3 – Solução pormenorizada 
4.4- Painel 4 – Determinação de princípios 
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do “lar” da casa de lavoura, como os próprios escrevem, mantendo simultaneamente a vida familiar 
numa base verdadeiramente humana (à volta das suas vivências habituais do fogão e do escano). O 
2.º termo – o largo – uma terminologia civil para a designação do lugar de reunião social, agora 
com novas funções modernas (área de comércio, casa do povo, centro administrativo local e ainda 
eixo de ligação à capela), atira, como dizem os próprios, o largo para a função de prolongamento do 
antigo adro da igreja (único espaço comunitário de relevo nos aglomerados existentes). O 
agrupamento cooperativo é a inovação associativa que revela a confiança que estes arquitectos 
depositaram nos modelos sociais de ideal comunitário moderno expresso em estruturas organizativas 
territoriais e urbanas. 

O retornar a uma aproximação ao senso comum e ao carácter local que, no caso dos arquitectos 
do Porto, nunca deixou de estar totalmente presente (por exemplo, pelo esforço de acerto de cércea 
na inserção das obras em conjuntos contíguos existentes na malha oitocentista ou pelo uso recorrente 
dos materiais locais, conforme se explicou no capítulo II.2, reflectem claramente uma nova maneira 
de abordar o projecto. Mas esta aproximação é, contrariamente ao que possa parecer, interpretada 
com os adquiridos modernos que permitem simultaneamente uma linha de continuidade com o 
moderno mas na correcção dos seus axiomas dogmáticos em novas reorientações prepositivas. A esta 
mudança não é alheia a extensão ao longo dos anos 50 de uma crescente importância das ciências 
sociais (as ciências que tratam do homem): a sociologia, a antropologia, a economia social, 
psicologia social, etc. 

À matriz estrutural compartimentada das casas rurais é acrescentada agora a das valências do 
espaço contínuo moderno. Apesar de se manter a tipologia em dois pisos com varanda da casa de 
lavoura, com escadas integradas, a introdução do equipamento sanitário a supressão da coabitação 
com o gado, introduzem nesta tipologia habitacional a inovação funcional e higienista moderna. O 
uso da tipologia de dois pisos e imagem vernácula da casa de lavoura entende-se, na opinião destes 
arquitectos, quer pelas condições construtivas extremas do clima continental (os Verões escaldantes e 
os Invernos rigorosos), quer ainda no encaixe natural do edifício no acentuado desnível do terreno. 
Esta última permite resolver a área de habitar no piso superior e a arrecadação ventilada para arrumo 
dos produtos agrícolas, no piso térreo. Mas é sobretudo na leitura das vivências espaciais da casa em 
torno de elementos arquitectónicos – o fogão, a varanda, a chaminé, a expressividade dos materiais 
locais – que se precisa e essencializa a procura dos arquitectos de reentender as permanências 
vernáculas, conforme se deduz do texto publicado posteriormente na Arquitectura Popular 
Portuguesa.(10) 
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Determinação de princípios e o sumário da contribuição real – Painel 1 a 4 (fig.4.1 a 4.4) 
A dialéctica entre tradição e modernidade, preocupação sempre latente na arquitectura portuguesa, 
conforme se viu nos capítulos anteriores, desdramatiza-se agora nesta procura com as inúmeras 
solicitações para o estudo metodológico e rigoroso da arquitectura popular (e regional) que, 
contrariamente ao que possa parecer, segue a conduta do ODAM de desmonte dos arquétipos 
regionalistas definidos pelo regime, procurando a verdade subjacente à arquitectura vernácula, 
reivindicada já anteriormente em muitos textos destes arquitectos e já claramente expressa em 1945, 
no texto de Távora “O Problema da Casa Portuguesa”. Este estudo apresentado no X CIAM em 1956 
constitui, deste modo, o fecho da etapa reivindicativa e radicalmente moderna do ODAM e o início 
do ciclo correspondente ao estudo para o Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa, iniciado em 
1955 e concluído em 1961. O estudo, levado a cabo pelo Sindicato Nacional dos Arquitectos 
Portugueses para o Ministério das Obras Públicas, constitui-se como o primeiro trabalho a nível 
nacional que conta com a participação e cooperação conjunta das únicas duas escolas, Lisboa e 
Porto. O Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa, conforme referenciado no seu prefácio, abarca 
um grupo de arquitectos de duas gerações contíguas de tendências racionalistas que no inicio dos anos 50 pertencem ao 

sindicato Nacional dos arquitectos (…) O seu objectivo impunha-se pela urgente necessidade para os arquitectos portugueses 

de levantamento e registo de um património já em degradação e também para fazer face à pretensão do regime que 

continuava a impor a elaboração de um estilo ou de estilos nacionais. Este inquérito permitiu aos arquitectos profissionais 

conscientes, um conhecimento mais aprofundado e “ in loco” dos atributos específicos de cada região (9). 

A partir desta data, tal como os próprios arquitectos resumem na sua carta em defesa da 
habitação, não se podem recusar à sobrevivência dos hábitos culturais (positivos) permanentes e 
simultaneamente à angariação e difusão de todos os novos hábitos, reflexo da sociedade moderna. 

Algumas pequenas obras tomar-se-ão como reflexo das aprendizagens deste estudo, constituindo-
se a casa de Ofir, do arquitecto Távora como a tomada de consciência da necessária 
complementaridade entre o conhecimento dos princípios da moderna arquitectura contemporânea e 
os problemas associados à identidade de cada região e paradigma de uma próxima etapa: a 
emergência do sentido do vernáculo (estudado de modo mais aprofundado na III PARTE). 
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Mudanças de critérios formais para a arquitectura doméstica, mas a manutenção da 
estruturação da cidade moderna 
No entanto, no traçado urbano e no projecto dos bairros residenciais predominam em geral critérios 
técnicos de zonificação. Mais tarde comprova-se como a mesma cultura neoempirista chega também 
à escala urbanística primando a agregação, a espontaneidade, flexibilidade e elucidando a 
antecipação teórica e programática, mas nesta data, dificilmente se encontram propostas com 
carácter de globalidade e predomina a dispersão urbana.  

Mas curiosamente, ao mesmo tempo que se estende esta morfologia de abandono pela 
preferência estrita da estética da máquina referente ao prisma puro clássico urbano para a habitação 
unifamiliar para as áreas urbanas, defende-se ainda e tenta-se concretizar a aspiração do ODAM, do 
bloco de apartamentos em altura como melhor solução para a habitação urbana (caso do projecto de 
Parnaso e do Lima Cinco, mesmo que com formas mais gregárias e aparentemente mais flexíveis). 

Talvez por isso, Losa afirmasse que não importa o balanço de uma obra, ou de um ano de exercício, não importa 

apenas a obra dispersa e fraccionária, ainda que bela e graciosa, mas um pouco mais do que isso: há que conceber e 

realizar não só edifícios mas o quadro urbano capaz de dar um pouco mais de dar um pouco mais de alegria à vida dos 

homens. (11) ou ainda no seu discurso sobre a construção para as periferias urbanas do Porto. O 

problema é este: que cidade é a nossa? È uma cidade com carácter, diferente de todas as outras do país. Conservar a cidade 

velha, com muito amor e, com muito carinho. E na cidade nova, a cidade que se expande aplicarem-se as regras de um 

urbanismo contemporâneo. Mas aplicá-las todas! (12) Em Agosto de 1953 numa entrevista, Fernando Távora 
esclarecerá nesta época a maneira de pensar do ODAM que o caminho a seguir é bastante claro: conhecer a 

realidade de hoje e interpretá-la em construção (13). 
A tendência ao empirismo reflecte-se sobretudo na atenção à envolvente e no cuidado pelo 

estatuto material do edifício – os materiais, as suas qualidades, a sua essência, etc. A vontade de criar 
lugares dignos para a residência do homem e mesmo do modelo social onde se insere a arquitectura, 
sintoniza perfeitamente com as ideias dos arquitectos liberais da “terceira geração”. 

 
Do “zooning” à “vizinhança” 
Depois da Segunda Guerra Mundial o paradigma da máquina enfraquece à medida que se revela um 
panorama de dispersão fruto em 1.º lugar, da aplicação dos princípios gerais e universais das 
vanguardas a cada um dos diferentes contextos culturais sociais e materiais. As correntes 
existencialistas, e o aumento do estudo das ciências do homem – sociologia, antropologia, psicologia, 
etc. – colocam como referência predominante o humanismo que comporta uma sensibilidade pelas 
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culturas locais e uma admiração pelas arquitecturas vernáculas. Arquitectura vernácula e referências 
orgânicas da natureza passam a ser fontes de inspiração o que mostra o enfraquecimento do 
paradigma da máquina e a expansão entre os arquitectos mais avançados de uma manifesta 
desconfiança perante as leis intrínsecas do progresso e da técnica, como já se evidenciava nos CIAM 
nos seus últimos congressos que passam a utilizar os conceitos de coração da cidade, cluster, ou 
identidade. Sente-se também no ODAM, que paulatinamente, substitui a linguagem metafórica da 
máquina pela linguagem metafórica da orgânica, iniciada anteriormente por alguns elementos do 
ODAM. 

A cidade, enquanto contexto urbano, adquire uma maior complexidade transcendental assente no 
entendimento mais dialéctico e menos esquemático (simplificadamente e funcionalmente redutor) que 
o contemplado na Carta de Atenas. Sendo o caso do Bairro de Ramalde do arquitecto Távora 
(analisado em profundidade no subcapítulo III.2.7) paradigmático desta evolução. Efectivamente 
neste bairro iniciado em 1951 e com uma segunda fase em 1955 nota-se a evolução de uma 
terminologia de “objecto” arquitectónico, enquanto desenho formal de edifícios isolados e construtor 
da cidade moderna rapidamente a ser substituído pelo discurso de ambientes urbano que na 2ª fase 
do projecto, retoma a importância da integração dos edifícios no seu contexto topográfico e urbano, 
designado como preexistência ambiental. Este retornar a uma aproximação ao senso comum e ao 
carácter local que no caso dos arquitectos do Porto, nunca deixou de estar totalmente presente (pela 
sujeição das obras à estrutura da malha oitocentista ou a falta de oportunidade para executar a 
cidade da Carta de Atenas), conforme se explicou (subcapítulo II.2.5), reflectem-se claramente numa 
nova maneira de abordar o projecto que, interpretado com os adquiridos modernos, permite 
simultaneamente uma ponte ou uma continuidade com o moderno e a correcção dos seus axiomas 
dogmáticos e novas reorientações prepositivas. A esta mudança não é alheia a expansão ao longo 
dos anos 50 de uma crescente importância das ciências sociais (as ciências que tratam do homem): a 
sociologia, a antropologia, a economia social, psicologia social, etc. Neste sentido, a revalorização 
da esfera da vida quotidiana e da complexa psicologia dos utentes vai tomando um papel 
predominante nas ideias dos arquitectos.  

A urbanística apoiada no “zooning” estrito começa a partir de fins dos anos 50 a ser posta em 
causa por parte dos arquitectos portugueses no desenvolvimento dos novos bairros residenciais 
crescendo a consciência entre urbanistas e sociólogos de que a vida urbana deve suportar/comportar 
a mistura de funções, o que não significa a indisciplina urbana ou a existência de funções 
incompatíveis (indústrias nocivas ou vias rápidas em áreas residenciais) procurando que as áreas 
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centrais das cidades não se terciarizem excessivamente e que os bairros residenciais não se distanciem 
demasiado dos grandes equipamentos culturais, sociais e comerciais. 

A cidade capitalista tende a desenvolver uma tendência para a mono funcionalidade que destrói a 
essência do conceito tradicional de cidade, pelo que a conquista destes arquitectos passará agora por 
lutar contra a capacidade de especulação menos preocupados com as necessidades do automóvel e 
do colectivo e mais no favorecimento da ideia de cidade para vivências intimistas do indivíduo.  
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III PARTE – OBRAS SELECCIONADAS 
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Introdução à III PARTE – objectivos 
Nesta III PARTE comprovam-se as hipóteses propostas nos princípios escritos e “modelos 
desenhados” apresentados na II PARTE anterior e aprofunda-se a sua aplicabilidade na prática 
profissional quotidiana do grupo. Parte-se, deste modo, da comprovação das preocupações definidas 
ao longo das três etapas/padrões do grupo mas agora pelo seu aprofundamento no confronto com a 
prática produtiva em obras singulares que se constituem como paradigmáticas das premissas 
enunciadas na II PARTE, na validação da ideia da contemporaneidade discursiva à prática Profissional. 
Seleccionaram-se obras, que se constituíram como exemplos de referência para o ODAM, em que se 
subentende modos de actuação relativa a uma realidade disciplinar e produtiva comum a um “grupo 
manifesto”, mas no entendimento de que serão sempre simultaneamente pesquisas individuais.  

Efectivamente, a selecção das obras representativas do grupo, ao largo da década em estudo 
estabelece-se na procura da consciencialização da ideia do “colectivo” como veículo ideológico da 
divulgação dos princípios e cânones “modernos”. Estes, aceites como bases transformadoras da 
arquitectura do grupo, permitiram revelar linhas de pensamento fundamentais e uma produção 
projectual nem sempre rigorosamente coincidentes, por um lado entre o binómio teoria-prática e por 
outro entre a produção colectiva-individual. A necessária comprovação entre teoria e prática obrigou, 
assim, a avançar para a selecção de obras representativas da prática produtiva arquitectónica deste 
período que clarificasse e exemplificasse os conceitos explicitados nos manifestos escritos e expositivos 
do grupo e a sua repercussão na prática disciplinar futura. 

Contrapõe-se ao entendimento das afinidades ideológicas do grupo a diversidade da prática 
profissional individual. As soluções singulares excepcionais conduziram à selecção das obras 
paradigmáticas representativas das arquitecturas produzidas pelo grupo, normalmente coincidentes 
com os arquitectos mais interventivos e precursores de um modo de fazer, como “objecto” preferencial 
de estudo. O aprofundamento da concepção arquitectónica do grupo através da obra construída é, 
deste modo, nesta III PARTE, tomado de modo a entender o controlo e uso expressivo dos materiais, 
técnicas e processos produtivos na intencionalidade formal da obra concluída. Por este motivo, em 
contraste com a metodologia de suporte da II PARTE que aborda apenas o carácter mais expositivo da 
concepção arquitectónica, nesta III PARTE, os elementos gráficos tentam ser mais esclarecedores da 
concretização e materialização de uma ideia. Recorre-se, por isso, nesta III PARTE à uma 
apresentação com um carácter mais documental dos processos instrumentais disciplinares no recurso 
aos desenhos originais dos projectos de licenciamento ou de execução que elucidem o projecto como 
a “construção de uma realidade imaginada”. Daí que apareçam peças desenhadas essenciais ao 
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desenvolvimento e testemunho de um processo de obra através de um rigoroso levantamento de um 
número significativo de elementos processuais da obra como esquissos, desenhos rigorosos, 
pormenores do processo construtivo, fotografias da época, etc., de maneira a instruir mais 
exaustivamente as vicissitudes da concretização arquitectónica.  

As imagens originais relativas às obras seleccionadas nesta III PARTE estão por este motivo 
reunidas num compêndio em anexo designado “Anexo Documental” e embora a orientação desta III 
PARTE seja mais analítica, o objectivo é o de realizar uma investigação sistemática rigorosa e 
sobretudo crítica, capaz de revelar o sentido estético das obras que fundamentam a arquitectura em 
estudo, simultaneamente comprovado os modelos “teóricos” enunciados na II PARTE. 

Este III PARTE tenta, assim, através da selecção de um número restrito de obras, comprovar os 
princípios enunciados no anterior, tal como num projecto, partindo do geral para o particular. 
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III.1 OS PRIMEIROS INDÍCIOS E OS COMPROMISSOS REPRESENTATIVOS 

 (Introdução ao capítulo III.1) 
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Neste capítulo de título III.1ª “ETAPA – OS PRIMEIROS INDÍCIOS E OS COMPROMISSOS 
REPRESENTATIVOS” desta III PARTE, aprofunda-se a hipótese estabelecida na II PARTE no capítulo 
II.1 “A PROCURA DA VERDADE CONTRA A FALSA ARQUITECTURA PORTUGUESA”, em que os 
parâmetros comuns ao grupo se definiram através da procura das formas de compor de compromisso 
com a convenção. Teoricamente representa a pré formação do grupo e temporalmente coincide com 
o período imediatamente anterior à formação do ODAM embora, como explicado na introdução, 
algumas destas obras se produzam já durante a actividade do grupo. Os parâmetros de análise 
definidos (premissas estabelecidas no capítulo II.1) foram os seguintes: 
 
 
-uma nova expressividade que procura as premissas integrais do projecto moderno, através de 
abstracção formal mas ainda comprometida à “convencionalidade” dos usos e das artesanias 
“numa convencionalidade dos usos imposta à estética pura”. (Análise da obra III.1.1) 
 
 
-a procura de uma nova espacialidade em que o uso dos sistemas e materiais tradicionais se 
sobrepõe à racional organização moderna “num desígnio rural da “casa mínima” de 
férias”. (Análise da obra III.1.2) 
 
 
-a construção de uma nova forma residencial urbana reveladora do conhecimento das capacidades 
expressivas dos novos materiais e técnicas mas condicionada à representatividade estética legada da 
convenção “numa tradição que se transforma na representação de uma nova 
burguesia urbana” (Análise da obra III.1.3) 
 
 
-a forma (moderna) dos “objectos” comprometida à urbanística existente mas que configura a procura 
de uma nova urbanidade (urbanística) conseguida pelo uso parcial da gramática moderna “numa 
periferia de eterna aldeia em cidade parque de baixa densidade”. (Análise da obra 
III.1.4) 
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III.1.1 1941 Casa Honório de lima, arquitecto Viana de Lima  
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1- Painel da casa Honório de Lima apresentado na exposição do ODAM no 
Ateneu Comercial em 1951 
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A convencionalidade dos usos imposta à estética pura 
[Imagens a consultar no anexo documental com a designação VAD (Ver Anexo Documental)] 
 
Contexto da obra 
A casa Honório Lima, a primeira obra no contexto português de afirmação militante do movimente 
moderno, finalizada em 1941, data anterior à formação do ODAM, surge claramente como manifesto 
que traduz toda a inquietação latente à emergência formativa do grupo. Correspondendo no âmbito 
europeu ao período do pós-guerra, a obra desponta numa altura em que internamente o estado 
reforçava a imagem de um estilo nacionalista com a conivência dos arquitectos pioneiros do nosso 
modernismo. Deste modo, esta obra constitui-se como o primeiro momento de ruptura duma cultura 
paralisada, assumindo-se, ainda que por via polémica, como singular/excepcional, sinal 
impulsionador do desenvolvimento da arquitectura moderna Portuguesa a partir de 45 e ícone de 
modernidade para o grupo vindo posteriormente a ser apresentada na exposição realizada no Ateneu 
Comercial do Porto em 1951. 

Esta casa, projectada e construída no Porto de 1939 a 41, infelizmente demolida em 1971, para 
além de constituir a primeira obra manifesto deste período foi a primeira obra de Viana de Lima. 
Iniciada na fase pós escolar de Viana de Lima mas ainda sem a obtenção do CODA (1), esta obra, 
revela uma maturidade arquitectónica centrada na procura do controle e manuseamento dos sistemas 
compositivos modernos em aprendizagens que não podemos atribuir (levianamente) à formação 
escolar (como verificamos ao longo do subcapítulo II.1.2) suscitando algumas interrogações e 
dificuldades na identificação das fontes de aprendizagem profissional desta época, de tão difícil e 
restritiva comunicação com o exterior. 
 
Implantação 
Na fotografia da zona de localização (fig.11-VAD), a casa parece implantar-se da mesma forma 
convencional que as restantes, num bairro de lotes de casas unifamiliares, todas cumprindo os 
mesmos afastamentos e alinhamentos de construção à rua e aos limites do lote. Esta implantação 
configura a casa como volume autónomo conferindo-lhe singularidade de “objecto” arquitectónico 
reforçado pela sua formalização de geometria “cúbica” pura. A aproximação à rua justifica o volume 
puro assente em pilotis permitindo a localização da garagem, por debaixo, do rés-do-chão da casa 
de fácil acessibilidade automóvel. Da suspensão do volume resulta um espaço de jardim exterior que, 
segundo os pressupostos modernos, se deveriam estender por debaixo do espaço libertado pela 
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habitação, mas que neste projecto corresponde a uma parcela razoável de programa: o átrio de 
entrada, a sala de convívio e os serviços de apoio. Efectivamente o desenho “convencional” deste piso 
térreo acaba por atribuir ao jardim um carácter formal de valências compositivas mais “clássicas” que 
modernas. A particularidade de ter localizado um “espelho de água” encostado à parede de alvenaria 
de granito confirma a fuga à radicalidade moderna que permitiria supor a sua localização na 
cobertura. (fig.13-VAD) 

A opção do autor em caracterizar de forma vincada a varanda de reentrância semicircular da sala, 
no alçado para a rua, (fig.2-VAD) a eixo do pano maciço de reboco, atribui-lhe uma representatividade 
de frente principal, de modo “corrente” a semelhança da varanda processional da casa oitocentista. 
Esta solução, apesar de aproveitar a melhor orientação solar (Sul) para os compartimentos funcionais, 
mais nobres da casa, não clarifica integralmente a composição dinâmica como elementos uniformes 
do moderno funcional e mecanicista. 
 
Organização funcional e estrutura espacial  
O programa de áreas generosas introduz a nível programático, elementos característicos da vida 
moderna e, sobretudo, recorrentes na arquitectura moderna das vanguardas dos anos 20 sustentadas 
na ideologia simultaneamente paradoxal da democratização do espaço doméstico e na valorização 
de espaços (especificamente de uso de uma burguesia endinheirada) tais como: o quarto de vestir (o 
boudoir), as salas de fumo, a sala de jogos, a sala de costura, a estufa, o solarium, e os terraços 
jardim. No caso português socialmente pouco modernizada acrescenta-se-lhe sempre: o quarto para 
a criada. 

Na planta de rés-do-chão (fig.1-VAD), de área de implantação mais reduzida, de modo a permitir a 
suspensão do volume em pilotis, distribui-se evidentemente o programa de área menor: serviços, 
vestíbulos e a garagem só para um carro, espaço motorizado suficiente para o caso Português. A 
planta do 1º andar (fig.2-VAD), contendo o programa das áreas comuns, procura um princípio de 
organização assente na ideia de fluidez do espaço único e contínuo. Apesar das áreas se organizarem 
em núcleos compartimentados, esta leitura formal é transmitida através do considerável 
dimensionamento dos vestíbulos caracterizados como salas de estar e que comunicam com franca 
acessibilidade às antecâmaras dos espaços de serviços e restantes compartimentos através de 
divisórias amovíveis e privilegiam a visibilidade para os espaços exteriores em varandas, terraços, etc. 
A distribuição destes vãos exteriores, normalmente de generosas dimensões, criam uma luminosidade 
que tenta enfatizar a ideia de liberdade espacial interna. O 2.º andar (fig.3-VAD), de quartos com os 
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respectivos serviços reafirma a procura de continuidade espacial com a ligação franca entre 
compartimentos com espaços satélites comunicantes a áreas nucleares ou entre si. Como por exemplo 
nas relações estabelecidas entre o quarto principal e o quarto de vestir (boudoir) ou do primeiro com 
o quarto do filho mais novo, no uso de um quarto de banho comum. Deste modo, constata-se que no 
interior a organização programática se condiciona à sequência e inter-relação entre áreas, compostos 
mais de forma clássica que moderna, numa sucessão de compartimentos estanque intercomunicantes, 
que tentam resolver, por associação, uma ideia de espaço contínuo. Esta leitura é legível por exemplo 
no caso dos vestíbulos que, se caracterizam como compartimentos de estar abertos quer para os 
espaços funcionais (salas, estúdios, antecâmaras) quer para os acessos verticais das escadas. Estes 
amplos átrios centralizadores são desenhados com armários e móveis embutidos que praticamente 
tornam desnecessário incorporar móveis isolados. 

A tridimensionalidade espacial explorada por este autor nas obras imediatamente precedentes, 
(casa Aristides Ribeiro e Rocha Gonçalves) normalmente em espaços de pé direito duplo ou nos 
acessos verticais em “promenade arquitectónica”, é só ligeiramente aflorada nesta obra. A 
verticalidade espacial, será apenas utilizada neste projecto nos espaços exteriores (varandas) e no 
solarium permitindo formalizar o volume com uma amplitude de caracterização espacial única e 
globalizadora. Permanece assim nesta obra, no interior, uma estruturação espacial assente ainda em 
“caixas” compartimentadas e uma forma de compor as fachadas exteriores (fig.6, 7 e 8-VAD), de modo 
mais hierarquizado que homogéneo em que os princípios de standartização ou abstratização se 
adoçam a um enraizamento cultural de usos e costumes menos liberais e resistentes à inovação. 
 
Expressão formal 
Através de uma geometria rigorosa, procura-se criar um volume exterior puro, identificável, invólucro 
virtual que, recorrendo à utilização de um esqueleto estrutural, permite a criação de diversas 
volumetrias internas de áreas exteriores de grande plasticidade. Estes volumes de cheios e vazios, com 
uma enorme diversidade de janelas, “lógias” e varandas, são como acima referido unificados pela 
leitura virtual de um paralelepípedo cúbico. Esta forma de compor faz referência à última das quatro 
composições de Le Corbusier, elaboradas para uma série de conferências em 1929, em Buenos Aires, 
onde o arquitecto resumia os pressupostos divulgados em “Vers une architecture “e postos em prática 
nas suas casas puristas ao longo dos anos 20. A quarta composição; O 4.º tipo que por ser muito generoso é 

também ele cheio de recursos. (Poissy). Atende no exterior à forma pura do 2.º tipo (...) revelando uma compressão dos 

organismos internos no interior de um invólucro rígido, absolutamente puro (...) no interior comporta a vantagens do 1.º e 
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Casa para um floricultor, Rebbio (Como), do arquitecto Terragni, 1936-37 
2.1 – Fachada principal 
2.2 – Vista de outro ângulo  

do 3.º tipo (...)e mostra cada organismo a surgir lado a lado, seguindo uma razão orgânica (...)e composto apenas , pelo 

esqueleto estrutural aparente, um invólucro simples claro transparente como uma grelha, que permite a criação por piso de 

volumes diferenciados ajustados à diversa funcionalidade dos compartimentos. (2)  

Efectivamente, podemos estabelecer algumas pontes entre a formalização desta casa, em “objecto 
puro”, de geometria estruturante, sistematizada e grande generosidade espacial com um dos modelos 
que provavelmente terá servido de referência à máxima Corbusiana de uma Casa, um Palácio, 
utilizada pelo mesmo aquando o projecto da Ville Savoye. À semelhança deste projecto corbusiano, 
Viana de Lima retira, ao cubo puro, matéria, o que permite criar terraços exteriores duplos e estratos 
diferenciados de varandas para os vários pisos a que se soma ainda uma cobertura plana a cumprir o 
“terraço jardim” num conjunto de superfícies a definir novas áreas programáticas exteriores e 
interiores, tal como, o solarium semicilíndrico com planos de paredes de rasgamentos panorâmicos 
pontuais ou o envidraçado alto da estufa superior. 

A forma globalmente pura do volume pousada em pilares aparentes em pilotis, é suspensa ao nível 
do R/C apenas nas fachadas viradas para a rua, assentando a Este numa parede ligeiramente curva 
de alvenaria de pedra e a Norte em toda a extensão da fachada. Esta “cedência” à noção de 
suspensão do volume traduz ainda a preocupação e o compromisso existente com os processos 
produtivos da tradição construtiva local.  

Os finos pilares metálicos de travação “invisível” do esqueleto virtual, as guardas dos terraços, os 
caixilhos metálicos e, em geral, o uso das serralharias, são todos elementos de referência à fachada 
mecanizada. Cumprindo-se mais a fachada livre (5) que a janela horizontal (3) numa aproximação ao 
referencial moderno da arquitectura italiana protagonizada por Terragni. No entanto, é na diversidade 
existente no tipo, dimensionamento e composição das janelas que se formaliza a liberdade permitida 
pela artesiana da carpintaria local (fig.2.1 e 2.2) que não atendendo à contenção rigorosamente 
obediente das regras “estandartizada” que a ortodoxia da máquina de habitar exigia subverte e 
paradoxalmente salvaguarda a verdade da arte de construir. 

“Os cinco pontos” Corbusianos, o terraço jardim (1), a casa assente em pilotis (2), a janela 
horizontal (3), a “planta livre” (4), a fachada livre (5), procurados como definição de um novo 
vocabulário, são nesta obra todos abordados e claramente sugeridos. No entanto, estes pontos 
formalizados a maior parte das vezes recorrendo a engenhosos subterfúgios, são quase sempre 
submetidos às possibilidades dos recursos locais, sobretudo os construtivos ou estabelecidas com a 
cumplicidade dos hábitos e usos locais. Este compromisso com a “convenção” reflecte-se nesta obra, 
sobretudo ao nível do adoçamento linguístico de alguns elementos arquitectónicos aos processos 
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3- Terraço solário da casa “Stein”, de Le Corbusier, 1927 construtivos locais (palas, varandas, etc.) e na excessiva pontualização de vãos em correspondência 

como carácter compartimentado dos espaços internos. À semelhança do que pode ser encontrado 
nesta obra em relação aos modelos citados e que faz dela uma das primeiras obras modernas do 
nosso País resulta explicitamente de uma atitude cultural de aceitação do universalismo de uma 
doutrina, a do Esprit Nouveau que se poderia resumir na exploração de uma nova espacialidade, na 
definição de elementos de um novo vocabulário e no uso da produção em série, no modo como era 
entendida e defendida por Le Corbusier. 
 
Soluções construtivas e materialidade arquitectónica 
A “planta livre” enquanto estrutura aparente é, no entanto, pouco explorada nos vários pisos do 
volume dado que as paredes que formam a estrutura espacial e a estrutura portante são a maior parte 
das vezes coincidentes. No entanto, o uso constante do mesmo revestimento e cor acentua a 
necessidade racional de abstracção, que se poderia dizer “intelectual”, de unificar os diversos espaços 
num volume único e global que no final permite ler a casa como um volume geométrico puro. Se 
percorrermos a casa em diferentes níveis, não se deixará de notar um envidraçado curvo no piso 
térreo que sugere o de Poissy, bem como a semelhança com os pavimentos exteriores ou os lintéis que 
contornam (também) os terraços em Stein (fig.3). 
 
Pressupostos arquitectónicos  
A Casa Honório de Lima, conforma-se deste modo como a primeira em Portugal que reporta a uma 
imagem moderna, de directa referência a modelos das casas “puristas” Corbusianas dos anos 20, 
com toda a ideologia que lhes estava implícita. Neste caso específico, o “objecto” arquitectónico 
inspira-se formalmente nas premissas lançadas na designada como a 4ª composição Corbusiana 
como referido anteriormente no “Manuel de la habitation” de “Vers une architecture” e segundo o 
próprio Corbusier o modelo utilizado na Ville Savoye. 

Conforme referido no capítulo anterior toda a argumentação teórica por parte de Viana de Lima, 
visível nas suas teses escritas enquanto elemento do ODAM, é referida à Carta de Atenas e sobretudo 
à terminologia de Le Corbusier, ambiente que ajuda a compreender, como se constata nesta obra, o 
fenómeno de assimilação “feroz” por parte deste autor dos princípios e regras compositivos 
divulgados pelas obras “puristas” de Le Corbusier dos anos 20/30. Deste modo, esta casa para uma 
burguesia endinheirada de carácter quase senhorial será assim composta com a justa selecção de 
possibilidades desta “cartilha Corbusiana”.  
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A casa unifamiliar, implantada num lote urbano, isolada e independente é defendida como sistema 
ideal de lar pelo regime e nesta obra de Viana de Lima subvertida à singularidade de “objecto” 
arquitectónico moderno pela sua formalização volumétrica de geometria cúbica pura. Esta procura de 
formalização exterior de uma “casa máquina de habitar” é no entanto circunstanciada à artesania 
portuense, numa solução que no resultado final se aproxima mais da abordagem italiana de Terragni 
que a estritamente Corbusiana, apesar de serem tomadas, como critério de abordagem referências 
explícitas à 4ª composição corbusiana (usada na Vila Savoye) e à concretização metodológica e 
espacial de uma Casa, um Palácio” (3). Esta abordagem corbusiana é claramente visível externamente 
na dinâmica espacial de diversas volumetrias internas controladas por um único invólucro virtual 
“puro” e internamente pela emergência do espaço fluído e composto numa sucessão das áreas 
funcionais em compartimentos estanques convencionais. No entanto, mais importante do que estas 
referências de base será o entendimento de que é na especificidade desta obra e nas suas novas 
formas de abordagem que residirá a sua inovação, facto este que na casa Honório de Lima, é 
sobretudo visível na correlação entre a formalização da sua volumetria exterior, a sua distribuição 
espacial interna e a concretização material da obra. A procura da morfologia moderna exterior (das 
obras “puristas” Corbusianas) assente na máquina de produção em série é aqui ”descontrolada” 
pelas possibilidades libertárias da individualidade artesanal adequada aos recursos locais. A 
abstracção formal moderna é comprometida à tectonicidade da materialização tradicional, numa 
composição espacial fluida circunstanciada a usos convencionais resultando em compartimentos 
estanques que se impõem à estética “purista”. 
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III.1.2 1946 Casa Sousa Martins, arquitecto João Andresen  
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1- Fotografia da época da casa de Ofir do arquitecto João Andresen, 
publicada na capa da revista Arquitectura nº 33-34 de Maio 1950 
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O desígnio rural da “casa mínima” de férias  
[Imagens a consultar no anexo documental com a designação VAD (Ver Anexo Documental)] 
 
Contexto da obra 
Esta obra em estudo insere-se numa nova área de turismo que se desenvolveu em Ofir a partir do 
princípio dos anos 40, no Minho, entre Póvoa de Varzim e Viana do Castelo, junto à foz do Cavado, 
numa praia abrigada pela corda de penedos. Esta iniciativa particular que visava o aproveitamento de 
uma das melhores zonas balneares do país e liderada em 1945 por Raul de Sousa Martins, da 
Sociedade de Engenheiros Reunidos, que toma a iniciativa de encarregar o arquitecto Alfredo Ângelo 
de Magalhães (arquitecto do ODAM) de elaborar o esquema parcial de urbanização de um hotel e de 
algumas casas (elementos apresentados no subcapítulo II.1.3, fig. 8 e 10). Relativamente ao restante 
pinhal desenham-se caminhos que se adaptam ao terreno natural, começa-se a realizar a sua 
electrificação e sob a recomendação favorável do arquitecto Ângelo de Magalhães, são de imediato 
avançadas a proposta de intervenção de vários profissionais de relevo (pertencentes ao grupo) na qual 
se insere esta casa.  

A casa Sousa Martins, localizada num terreno deste pinhal, foi projectada em 1946 pelo Arquitecto 
João Andresen (em co-autoria com o arquitecto Rogério Martins), um ano após a licenciatura do 
autor mas ainda sem a obtenção do seu CODA final (Concurso para a Obtenção do Diploma de 
Arquitecto). Situada em Ofir e fazendo parte do agradável conjunto de construções espalhados pelo pinhal, é esta casa um 

exemplo das várias aplicações e combinações de materiais baratos, segundo formas e soluções eficientes e novas. O seu 

baixo preço (39.000$00 – construído por empreiteiro geral em 1946) e o seu aspecto plástico são o testemunho da maneira 

inteligente como se empregaram os vários materiais. (1) Como se deduz do escrito para a revista Arquitectura 
esta casa, elaborada para um programa de habitação de férias, reflecte, na sua racional e organizada 
planimetria quadrada, a aprendizagem das áreas mínimas do habitat moderno e da construção de 
baixo custo, tema que, versando os problemas dos padrões mínimos de vida, foi largamente debatido 
pelos arquitectos alemães de tendência socialista dos primeiros CIAM (2) (fig.1-VAD). Apesar desta obra 
se identificar com estes pressupostos defendidos pelos arquitectos dos países fortemente 
industrializados do Norte da Europa, não está exposta nesta obra de 1946, a preocupação com o uso 
exclusivo de novas tecnologias ou de elementos estandartizados que possibilitassem o aumento da 
rapidez de construção, certamente devido ao total distanciamento da realidade produtiva portuguesa 
a estas questões, verifica-se, no entanto, da parte deste arquitecto, uma preocupação real de 
economia construtiva e no aproveitamento dos recursos disponíveis, conforme referenciado na 
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memória descritiva do autor: Os materiais empregados foram: pedra de cor viva, recolhidos numa mina de volfrâmio 

abandonada, a madeira, a chapa ondulada “Lusalite” e o Tijolo. (1) Estas preocupações reflectem, neste sentido, 
uma premissa moderna e não meramente imagética e estabelecem-se como parâmetro para a 
procura da nova forma da casa de férias para uma nova burguesia constituindo-se à data para os 
futuros membros do ODAM como modelo base experimental do habitat mínimo moderno e da 
economia construtiva local.  
 
Organização funcional e expressão formal 
A imagem da casa resulta da relação entre panos de paredes em planos e massas de embasamento 
estereotómico, enfatizada por uma cobertura tectónica que formaliza telhados em dois planos 
articulados por um paralelepípedo vertical em pedra correspondente à lareira (fig.4-VAD). Os planos 
inclinados da cobertura procuram conformar-se como elementos plásticos modernos de substituição 
do telhado convencional de duas águas, mas na verdade, o realce construtivo dado aos seus apoios 
estruturais, os vigamentos em madeira, resulta excessivamente “matérico” contribuindo pouco para a 
ideia de abstratização de planos inclinados (fig.3-VAD). A lareira central em pedra de granito rústico 
culmina numa chaminé que divide e articula a planimetria espacial entre as áreas de águas e as zonas 
secas, uma organização espacial simples e clara que corresponde também às duas inclinações 
diferenciadas da cobertura esquecidas na representação em corte e apenas legível nas fotografias da 
obra (fig.4 e 5-VAD). 

A casa resume-se, assim, a um pequeno volume onde as aberturas se conformam a uma pequena 
dimensão de vão correspondente à lógica construtiva da construção em alvenaria de pedra de 
granito. Estas aberturas associam-se numa tentativa de conquista de horizontalidade moderna a que 
se soma a textura da alvenaria rústica de granito escacilhado a ligar os repetidos vãos (por exemplo 
no alçado da sala) (fig.3-VAD). No entanto, as várias cedências à estética da “janela horizontal” nas 
restantes aberturas e a indefinição de alguns elementos (mal clarificados enquanto elementos 
“abstractos”) complicam a leitura formal da casa que se procura aproximar a uma morfologia exterior 
de geometria pura (um quadrado em planta). De facto, apesar da casa subentender uma geometria 
única posiciona-se indefinidamente, por um lado, entre a expressão de dois volumes de telhados 
diferenciados, e por outro, entre volumes formalizados ora como massa ora como plano. A sugestão 
de planos de parede salientes a dividir os volumes programáticos não é suficientemente marcada 
como divisória das áreas programático-volumétricas diferenciadas (serviços e habitação) e estes panos 
de parede apesar de tentarem demarcar-se da volumetria exterior nunca o fazem de forma, incisiva e 
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rupturalmente abstracta pois o embasamento de alvenaria rústica de granito, que percorre toda a 
construção, complica esta autonomia necessária para uma formalização moderna. A planta de 
geometria pura e organização muito racional recorre assim, na sua composição e volumetria, à 
adopção de soluções que enfatizam quase sempre o uso convencional dos sistemas tradicionais de 
construção, quer com os materiais locais quer no uso de novos materiais como se verifica com a 
chapa ondulada Lusalite, que segue o detalhe construtivo do telhado convencional. Apesar da 
introdução de pequenas formalidades modernas como as portadas em madeira à face da parede, das 
janelas basculantes suspensas no tecto quando abertas ou o uso de contraplacados de madeira no 
interior, a forma de compor é, no entanto, de compromisso entre a relação hierárquica dos alçados 
num volume maciço e um referencial plástico assente na abstracção moderna. Uma procura de 
formalidade moderna ao qual é aplicada um processo construtivo tradicional que tenta, de forma 
pelicular, a resolução do problema. Resulta no final uma imagem híbrida de compromissos entre a 
expressividade convencional dos materiais da tradição sobrepostos à racional organização do habitat 
mínimo moderno. (...) Assente em terreno arenoso, a casa tem um único piso, cujos pavimentos são revestidos de 

madeira ou mosaico. As janelas são basculantes ficando suspensas no tecto, quando abertas. A protecção do vão é feita com 

portadas de madeira. (1) 
 

Pressupostos arquitectónicos  
A expressão geral do “objecto” construído, procura subverter e estabelecer-se como alternativa à 
normativa do regime como se pode ler no comentário escrito pelo autor na revista arquitectura. (…) 

Note-se a ausência completa de betão armado, manifesta confirmação de que os caminhos, para uma nova e sã arquitectura 

dependem mais do critério a seguir do que dos materiais empregados na construção. (1), revelando o entendimento já 
à época de que a arquitectura moderna não teria de pressupor o uso de novos materiais. A casa 
apresenta, no entanto, um efeito estético aparentemente similar aos arquétipos do regime que assenta 
na expressividade resultante da construção formal dos processos construtivos habituais. Configura-se 
deste modo, ironicamente como a correcta depuração do estereótipo ideológico proposto pelo regime, 
da casa rural à “antiga portuguesa”, limpo de decoração pitoresco e assente no uso do processo 
construtivo e decorativo que se quer de uso apropriado mas não diferenciador. De facto, alguns 
arquétipos, como o consagrado coração utilizado nas portadas exteriores de madeira, são 
transformados aqui apenas num círculo geométrico, o mesmo se passando com o desenho da cerca 
em madeira do alpendre. (fig.6-VAD) 
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2- Perspectiva da casa Les Mathes, de Le Corbusier, 1935 A procura inicial do papel da razão nesta etapa pré – ODAM apesar de se concentrar nos meios 
específicos da disciplina, não permitiu passar para além do evidente, da arquitectura como aplicação 
prática do conhecimento de técnica artesanal. Deste modo, o problema resolve-se pela sua 
permanência mais do que pela inovação. Efectivamente, a ambiguidade na procura da “construção 
moderna”, expressa na volumetria e organização espacial primária, revela hesitações de carácter 
formal na concretização de uma imagem em que se enfatizam os processos construtivos convencionais 
numa representatividade de suposta “ideia naturalista rural”. Andresen revela estas hesitações também 
na representação dada às árvores. Verifica-se nas peças desenhadas que em planta foi utilizado o 
grafismo moderno Corbusiano e nos alçados o grafismo de rigor naturalista, desenhos que parecem 
condensar a problemática (numa ambiguidade latente) do próprio projecto/obra (fig.2). 

A problemática expressa na obra deste autor prenuncia a ambiguidade entre modernidade e 
tradição, que se constituirá como preocupação central comum ao Grupo e “motivo” presente em 
todos os projectos. Esta dicotomia inicialmente presente no grupo entre abstracção e naturalismo só 
será resolvida após as aprendizagens modernas da razão suficientemente maturadas para se 
aproximarem de uma postura de entendimento do sítio (lugar) e de aproximação às realidades 
produtivas locais.  
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III.1.3 1946 Edifício da Carvalhosa, arquitectos Arménio Losa e 

Cassiano Barbosa 
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1- Plantas do 1º, 2ºpiso e do piso corrente. 
2- Fotografia da época – fachada principal. 
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A tradição que se transforma na representação de uma nova burguesia urbana  
[Imagens a consultar no anexo documental com a designação VAD (Ver Anexo Documental)] 
 
Contexto (urbano) da obra 
Após o início da Guerra em Setembro de 1939, os capitalistas praticamente paralisam a iniciativa 
privada na habitação, para se dedicarem a negócios de volfrâmio, mercado negro e outros. No 
entanto, no pós-guerra, a concentração industrial, comercial e administrativa, provoca novamente um 
êxodo das populações rurais constantemente atraídas para as cidades que vêm engrossar cada vez 
mais as suas massas populacionais, às quais não corresponde em igual proporção o alojamento, 
conforme denunciam os arquitectos do ODAM nos seus manifestos escritos (como analisado no 
capítulo II.2). Nos meados dos anos 40, devido ao atraso do ritmo das construções em relação ao 
aumento constante do número de habitantes, é nas cidades que se faz sentir a falta de habitação. O 
encarecimento dos terrenos à venda, a par do agravamento do custo dos materiais e do aparecimento 
simultâneo de uma nova burguesia, faz ressurgir o investidor privado apostado numa nova forma mais 
rentável de habitação urbana: - o edifício de habitação colectiva.  

Os investimentos em prédios colectivos de habitação até aos anos 40, são no Porto, 
comparativamente a Lisboa, escassos, embora se encontrem algumas poucas obras. Será apenas, 
como referido acima, pela necessidade de habitação no pós-guerra, em particular com os prédios de 
rendimento que a “cidade receberá as propostas de renovação mais consistentemente modernas, no 
sentido tipológico, formal e urbano” (1). De facto, com o aumento populacional das cidades nos anos 
40 a burguesia portuense começou a reproduzir os proveitos dos edifícios de andares no lote 
tradicional do século XIX. Mas com a procura sempre a aumentar, os empreendedores começam 
também a apostar na habitação colectiva, construída de raiz, como modelo de habitação para uma 
nova classe burguesa, de recursos e padrões elevados, justificando também a procura por parte dos 
construtores, de uma nova imagem de prestígio e a aposta na encomenda de projectos a profissionais 
capazes de desempenhar este papel. Com novas solicitações programáticas, que respondem às 
solicitações desta urbanidade emergente, os novos edifícios propostos pelos futuros elementos do 
grupo ODAM começam já a remeter para outros modos de habitar e para uma escala de cidade que 
não a do lote de 6 m da cidade oitocentista, estabelecendo a transição entre o prédio de rendimento 
e o imóvel urbano. Este edifício da Carvalhosa constituir-se-à, deste modo, como referencial para o 
ODAM, tendo integrado a exposição no Ateneu Comercial do Porto em 1951. 
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Implantação 
O talhão de terreno em que assenta este edifício de 24 x 41,6 m aparece por associação de vários 
lotes oitocentistas (de 6m), numa rua de prédios tradicionais com uma altura média de 4 pisos (fig.1). 

Os arquitectos “pressionados” pela emergente “especulação imobiliária” apostando já no 
entendimento da dimensão do “prédio de rendimento” a outra escala e conceito de cidade tiram o 
maior partido da parcela. Justificam a implantação, com um distanciamento de 5 metros 
relativamente ao alinhamento normal à face da rua, tal como descreve o autor; o relativo isolamento em 

relação ao bulício da rua. Esta implantação em nada prejudica a estética urbana e tem a vantagem de garantir uma melhor 

insolação da rua além de dar ao prédio um desafogo que só traz benefícios. O pequeno jardim resultado daquele 

afastamento e separado da via pública por ligeira vedação de sebe verde é mais um elemento de valorização da rua da 

cidade que tende a congestionar-se cada vez mais. (2) A rentabilização ao máximo da construção no lote 
através do recuo da edificação em relação à rua e ao alinhamento com as pré-existências, permite 
aos arquitectos subir o edifício, dos 4 pisos máximo regulamentares correspondente à cércea da 
tipologia corrente do Porto (de 6m de largura) para 6 pisos, numa procura de implantação canónica 
do bloco autónomo defendida pelo Movimento Moderno. (fig.1-VAD) No entanto, apesar do edifício ser 
claramente de ruptura com a morfologia urbana das pré-existências, facilmente detectável pela 
diferença da sua cércea, utiliza artifícios de linguagem, que acentuam o seu carácter horizontal de 
modo a disfarçar a sua maior altura. De facto, se atendermos ao desenho do alçado da rua principal 
enviado para a câmara aquando do processo de licenciamento, para além de não conter os 
arranques correspondentes aos edifícios vizinhos, escondendo assim a sua descontinuidade com a 
linha comum de cércea urbana envolvente, o edifício aparenta ter apenas 4 pisos (fig.6-VAD). A 
imagem de um edifício de 4 pisos (contabilizados nas janelas pontualizadas da área de reboco) 
mantém-se no projecto final executado, como se verifica pela fotografia da fachada principal (fig. 13 e 

20-VAD). Esta subversão da escala/altura do edifício em menos dois pisos é conseguida através de dois 
recursos arquitectónicos: o encaixe do volume no terreno e a morfologia dada à fachada do edifício. 
Por um lado, o encaixe de um piso em cave sobrelevada do solo que se configura apenas como 
embasamento esconde a existência de duas habitações semienterradas. Por outro, o recuo de toda a 
fachada do 5º piso formalizado em varanda com toda a extensão da fachada em vidro, aligeira o 
“peso visual” do último piso. A morfologia da frente principal do edifício assenta, assim, no final, no 
“peso visual” do edifício a que se associa não tanto o número real de pisos do edifício mas sobretudo 
a leitura da sua área de fachada maciça, resultando assim em menos 2 andares. Claramente quer o 
desenho de fachada do projecto de licenciamento (fig.6-VAD) quer o da obra realizada se preocuparam 
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em resolver esta problemática da leitura do pano de reboco branco como corpo indicador do edifício. 
Este “peso visual” na obra é intencionado de modo coerentemente mais linguístico que no projecto de 
licenciamento, através da amarração do pano maciço ao pórtico de entrada e desligando-o 
completamente do último piso (fig.18-VAD). A rentabilização da área em planta é conseguida também 
através de um engenhoso artifício, a colocação no sentido de profundidade do lote de um “sagão-
pátio” (fig.25-VAD) aberto, acoplado a um terraço-solário e a dois recortes laterais no volume, 
elementos que permitem densificar a ocupação interna ao acrescentar novas frentes ao edifício 
ganhando iluminação e ventilação para o interior do fogo (fig.3 e 10-VAD). 

Esta contabilização das vantagens do edifício é feita pelos arquitectos num rascunho que transmite 
as preocupações das premissas modernas de que se consegue ler o seguinte: (…) apontar, e que resultou 

não só da nossa competência e brio profissional como da nossa isenção e …moral. Está o proprietário sempre pronto a 

apontar o que lhe desagrada e a imaginar sempre o pior não se coibindo mesmo diante de qualquer auditório. Raramente 

menciona o que lhe agrada e para isso não emprega termos muito eloquentes. Esquece sistematicamente o rol dos benefícios 

que os arquitectos lhe proporcionaram: - Conseguir a construção de seis pavimentos habitáveis como era seu intento e 

desejo, onde só era admitida a construção de quatro - valorizando assim o terreno adquirido. - Conseguir um projecto bem 

ordenado, franco nos acessos e circulações gerais e parciais; esteticamente suficiente; de habitações salubres de alto 

rendimento, estudado em todos os seus pormenores: arrumação das diversas funções + localização apropriada dos diversos 

serviços + isolamento das zonas de ruídos + iluminação natural e exposição solar adequadas. (3) 

Numa aproximação aos conceitos do Movimento Moderno, a ocupação do lote e a solução formal 
conferem autonomia ao objecto que se demarca do seu contexto, e preconiza a construção em altura 
como a melhor solução para resolver os problemas de habitação colectiva na cidade. 
 
Organização funcional e estrutura espacial 
A planta do “apartement” (designação dada ao “fogo” pelos autores na sua memória descritiva 
reveladora da vontade de expressar as novas vivências modernas) com uma organização racional e 
espacial interna moderna é inovadora na tipologia de habitação plurifamiliar do Porto. Apesar de se 
limitar a uma tipologia de coluna de acesso vertical que distribui de modo corrente duas habitações 
por piso, esta organização habitacional consegue, pelo aumento do volume construído e pela 
introdução dos elementos arquitectónicos modernos referenciados, um número superior de habitações 
com melhores condições que as soluções existentes. Respectivamente uma cave habitável e 5 pisos de 
habitação (fig.2, 3 e 4-VAD), esquerdo/direito, cuja organização interna é baseada na abordagem 
racional das funções internas em dois sectores distintos, os íntimos e comuns, que definem a tipologia 
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moderna. Mas esta tipologia alia os usos de racionalidade funcional moderna dos espaços internos à 
representatividade hierárquica dos espaços convencionais do Porto, pela localização das diversas 
áreas íntimas, comuns e de serviços, de acordo quer com a melhor orientação solar quer com os 
hábitos de representatividade. Deste modo, a área de serviço, é voltada a Norte, juntando-se-lhe as 
salas na fachada voltada para a rua num posicionamento convencional de varanda processional da 
casa urbana burguesa do Porto. A área comum, zona de estar e de refeições, juntamente com átrio de 
entrada procuram formar um espaço único contínuo numa solução de vida moderna que procurará a 
luz de Sul, criando uma leitura transversal de transparência de Norte a Sul desde a rua principal às 
traseiras do lote. Os quartos, mais recatados, localizam-se no interior do “apartement” que se 
maximizou na sua profundidade como espaço habitável pela introdução de duas reentrâncias laterais 
que criam fachadas de iluminação directa para o qual se orienta a frente dos quartos individuais (fig.3-

VAD). O terraço-solário assume-se também como um espaço extra visível em toda a área comum de 
acessos (corredores, escadas, etc.) ampliando os pontos de visão e a noção de espaço contínuo do 
apartamento. O “saguão-pátio” aproveitando a grande profundidade do lote permite o arejamento e 
ventilação dos compartimentos secundários das áreas íntimas (quartos de banho e arrumos) e tem 
como a finalidade última iluminar o átrio comum dos dois apartamentos e o corpo vertical (da caixa) 
de escadas. Este saguão interior é definido pelos autores como um pátio, por ser aberto também para 
o terraço-solário, numa evidente preocupação higienista moderna como atesta um documento do 
complicado processo camarário no qual se dá resposta à proposta de eliminar o “terraço” existente já 
em obra, substituindo-o por outro compartimento. Neste documento os autores fazem a defesa da 
solução enunciando com carácter de manifesto o que terá persuadido a câmara a ter em conta as 
razões invocadas pelos arquitectos: Devem ser consideradas as seguintes circunstâncias antes de eliminar os terraços. 

As pias existentes nos quartos de banho das criadas foram projectadas para lavar pequenas peças de roupa: lenços, meias, 

etc. Estava prevista uma lavandaria eléctrica que resolvia o problema da restante roupa. Suprimida a lavandaria surge o 

problema da lavagem e principalmente da secagem da roupa. Só existe um local para a secagem da roupa. É nos terraços. A 

supressão dos terraços traz consigo a impossibilidade de solucionar o problema da secagem da roupa. A supressão dos 

terraços priva as habitações dum espaço ao ar livre cujo valor é inapreciável em casas deste tipo. A supressão dos terraços 

provoca a falta de luz na escada, nos quartos de banho e nas varandas envidraçadas facto que muito desvaloriza essas 

dependências. A supressão dos terraços tira às habitações o elemento que correspondia ao jardim das moradoras individuais, 

privando-as duma vantagem insubstituível. A supressão dos terraços elimina a possibilidade de facultar às crianças um recreio 

ao ar livre sob o controle familiar. A supressão dos terraços cria um saguão! Um saguão é o elemento mais condenável da 

Arquitectura. É uma solução inadmissível. A transformação do terraço em mais um compartimento vem onerar o preço da 
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construção em alguns milhares de escudos não dando oportunidade de aumentar a renda pois elimina dois elementos muito 

mais valiosos: Um terraço ao ar livre e um local para secar a roupa. Porto, 14 de Maio 1948. (4) O banho de luz, 
permitido pelo “saguão-pátio” enfatiza a autonomia estrutural das finas escadas helicoidais, “nobre” 
acesso vertical a todos os apartamentos cujo desenho lembra as soluções futuristas da obra de 
Novocomun de Terragni, bem como a delicadeza dos mestres da escola de Viena (Hoffman, Loos, 
etc.) por simultaneamente conciliar o desenho compositivo dos mestres da pré-modernidade “clássica” 
com as possibilidades expressivas da “nova” técnica do betão armado. Este elemento arquitectónico 
configura-se como a escala de representação do espaço da burguesia do início do século encenado 
escultoricamente, na sua qualidade plástica, como espaço colectivo privilegiado. 
 
Programas, técnicas e elementos arquitectónicos 
A estruturação moderna é assim visível na racionalização das áreas funcionais, claramente definidas 
na fluidez espacial das áreas comuns e na caracterização de novas áreas programáticas 
representativas de novas formas de habitar. Programas, requisitos técnicos e espaços modernos que 
são aqui adaptados às necessidades e gosto da média burguesia a que se destinam em benefícios pouco 

vulgares em habitações desta natureza (2). Neste sentido, segundo o escrito na memória descritiva dos 
autores, justifica-se os andares servidos por amplas escadas e ascensores, a habitação do porteiro, 
uma dependência atribuída a uma lavandaria eléctrica para utilização dos inquilinos e um pequeno 
“apartement” dotado de cozinha e quarto de banho, uma área específica de recolha de lixo bem 
como (…) uma nova área de terraço solário localizado na área íntima dos quartos por se abrir como controlo do espaço de 

recreio das crianças, nas traseiras do lote e o obrigatório acesso às garagens que prevêem já um lugar para cada 

apartamento (2) a criação de todo um conjunto de novidades relativamente à tipologia dos prédios de 
rendimento. De facto, nesta situação, a actualização do código formal dos autores foi apoiada pelo 
gosto dos empreendedores que compreenderam, contrariamente às entidades licenciadoras oficiais, 
as potencialidades e vantagens (em termos de rentabilidade) das novas organizações funcionais e 
simultaneamente das vantagens práticas e de conforto possibilitadas pelas novas tecnologias. Os 
novos dispositivos técnicos permitem, electrificar toda a habitação com fogões eléctricos tomadas de 

corrente para aquecimento e frigorífico (2), a adopção de um sistema de recolha de lixo através de condutas 
verticais que convergem para uma pequena dependência situada na cave (fig.2-VAD) e a execução do 
sistema de abertura oscilo-batente na cozinha com recurso a ferragens de inspiração alemã. A nova 
construção permite qualidade e conforto, recriado neste caso, num ambiente sofisticado de cuidado 
levado ao desenho de pormenor, no desenho das casas de banho, nos jogos de pé direito conjugado 
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com tectos falsos, num detalhe de pormenorização total. O compromisso para estes arquitectos, é 
tomado já no entendimento de um conceito moderno de princípio globalizante da “cidade ao 
puxador” mas com uma materialização mais dependente da artesanalidade própria das 
aprendizagens escolares dos autores da 1ª geração do ODAM (ver capítulo II.1). A construção possui, 
assim, um cuidadoso desenho de pormenor, desde o estudo dos caixilhos, da iluminação artificial, do 
acesso automóvel, dos materiais e pormenores de acabamentos internos mas com uma ambiguidade 
dicotómica que oscila entre um desenho de procura de abstracção depurada e o cumprimento de 
todos os preceitos da boa artesanilidade do detalhe. Programas, espaços e elementos arquitectónicos 
inovadores são assim “subjugados” à tradição do bom desenho e da atenção ao pormenor. 
 
Expressão formal 
Formalmente o edifício resolve com habilidade as imposições da racional organização interna com 
uma clara correspondência entre diferenciação programática e a sua expressividade gramatical. Na 
fachada exterior voltada para a rua (fig.6-VAD), o pano central maciço pontuado de vãos reduzidos, 
corresponde às áreas de serviços (cozinha e quarto de empregada). Em contraste, a sala, área 
comum, é formalizada com um desenho de fachada aberta em varandas laminares com amplos 
envidraçados que enfatizam a ruptura com os edifícios adjacentes e criam um aparente desequilíbrio, 
entre os maciços centrais da fachada (de serviços) e os extremos envidraçados (das áreas comuns). 
Efectivamente, neste edifício de 6 andares, de princípio de simetria de base clássica, manifesta-se a 
preocupação racional do deslocamento retórico das massas. Onde as extremidades do edifício 
deveriam ter sido reforçadas segundo o cânone clássico, (da verdade construtiva) foi dramaticamente 
retirada carga de modo a expor varandas de vidro. Onde o peso maciço da construção deveria 
pousar cria-se um contínuo aberto com o recuo da fachada correspondente à base do edifício. Nesta 
sequência de contrastes de elementos opostos, maciços e leves reside a dialéctica atectónica moderna 
do edifício que se estende também ao seu detalhe construtivo. O paramento maciço central com vãos 
de pequena dimensão à face da fachada associado ao embasamento forte do R/C cria um peso 
visual contrastado pelo fino rasgamento contínuo do vão, das habitações da cave, que, solta o 
edifício do terreno, conferindo-lhe mais tensão. Este rasgamento contínuo possibilita a criação de mais 
um piso iluminado que em contraste com a guarda da varanda do R/C parece suspender todo o 
volume. (fig.18 a 21-VAD) Esta dialéctica atectónica de pesos entre paramentos fechados ou abertos é 
reforçada no pórtico do átrio de entrada com uma pesada moldura de pedra a marcar a entrada. No 
meio do painel maciço da fachada, um grande rasgo de vidro emoldura um pesado pórtico revestido 
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3- Casa na “Via Messina” em Roma do arquitecto Adalberto Libera, 1940-41 a pedra que, por sua vez, acolhe uma moderna porta em chapa de alumínio (fig.22-VAD). Este 

pormenor parece revelar toda a atectonicidade e ambiguidade latente no desenho do edifício e na 
qual reside toda a aprendizagem compositiva do grupo, nesta altura, entre as aprendizagens do 
moderno e as permanências das aprendizagens da academia (referenciadas no subcapítulo II.1.2). A 
subtil implantação do edifício, numa área da cidade oitocentista, em que predomina a uniformidade 
da casa de tipologia unifamiliar de 4 pisos do séc. XIX e alguns prédios de rendimento dos anos 20 
com materiais de fachadas revestidas a pedra e vidro, justifica que também aqui se combine os 
mesmos materiais para designar uma obra simultaneamente atectónica, meticulosa e com carácter 
representativo na reinterpretação da tradição. Devendo muito às obras modernas italianas quer na 
sua carga expressiva quer pelo nível de preocupações remete numa leitura apenas formal para o 
desenho da casa na “Via Messina” em Roma do arquitecto Alberto Libera (fig.3). 
 
Soluções construtivas e materialidade arquitectónica 
Os materiais e técnicas construtivas utilizados neste edifício, correspondem a estruturas mistas e ao 
uso indiferenciado de novos e velhos materiais, embora todos eles já correntemente utilizados na 
construção conforme atesta a memória descritiva dos autores. Na edificação serão adoptados os métodos de 

construção usuais na cidade em edifícios desta natureza, fundações em alvenaria, paredes de elevação de perpeanho, 

pavimento e escadas em betão armado, divisórias exclusivamente de tijolo, cobertura geral em telha com armações de 

madeira e cobertura em terraço de pequena área. (2) A permanência da estrutura compositiva e espacial 
interpretada segundo a integridade da artesania e “unidade” portuense adopta o sistema construtivo 
do betão armado não como sistema significante autónomo (de métrica dimensional uniforme de pilar 
e viga) mas como mais um recurso importante para a conformação da intencionalidade projectual. 
Deste modo o realce dado ao projecto estrutural (realizado em equipa com o engenheiro Bernardino 
de Barros Machado) traduz-se numa articulação espacial de caixas de paredes resistentes (em cantaria 
de granito) correspondente às diferentes áreas nucleares funcionais, em que as novas lajes de betão 
armado (com tijolo vazado), os pilares e as vigas concorrem para permitir quer a liberdade espacial 
dos espaços mais representativos das promissoras vivências modernas (as áreas comuns; salas, átrios, 
terraços, escadas, varandas contínuas, etc…) quer para um dimensionamento delgado e delicado que 
a nova expressividade exige. Esta delicadeza e “finura” pretendida pela estética dos novos elementos 
arquitectónicos, claramente visível no desenho das escadas ou da laje das varandas, obriga a um 
intenso trabalho de equipa e a uma aposta no engenho dos projectistas para a resolução caso a caso 
na concretização da imagem estética pretendida e da sua correspondente estabilidade dimensional 
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(fig.14 a 16-VAD). As estruturas mistas de intensidade arquitectónica são assim filtradas por uma 
abordagem racionalista numa procura entre a síntese dos valores “nacionalistas” e a lógica estrutural 
da era da máquina numa referência que se pode afirmar de aproximação ao modelo do racionalismo 
italiano. 

 
Pressupostos arquitectónicos  
Nesta obra cruzam-se, assim, as valências espaciais modernas, de organização racionalizada dos 
fogos, da adequada e melhor orientação solar do uso dos novos elementos arquitectónicos (espaço 
do solário, escada helicoidal, etc.), com a exploração de uma lógica estrutural ideal para o 
cumprimento de uma nova formalidade. A estética do prédio de rendimento da tradição urbana que 
se transforma é, deste modo, lida, na racional organização programática, na coerência entre a 
correspondência espacial interna moderna e sua formalização externa e no compromisso dialéctico da 
atectonicidade intencionalmente moderna conferida à imagem do edifício composta pela a 
aprendizagem (académica) dos alçados de composição tripartida e simétrica. A ênfase é dada à 
atectonicidade de representatividade intencional no desequilíbrio do peso visual entre os velhos e os 
novos sistemas e materiais, com uma preocupação de integração da forma numa estrutura conceptual 
e simbólica específica: a representatividade convencional que se transforma numa materialidade em 
tensão entre o “novo” e o “velho”. Para os autores está, ainda, em causa a configuração da 
representatividade necessária para uma nova burguesia em que é clara a vontade de actualizar as 
comodidades e vivências modernas mas valorizando mais os valores representativos permanentes da 
tradição do que a expressividade da modernidade por si. A expressão plástica da fachada principal 
deste edifício tem como referencial um efeito de expressividade próximo das obras do grupo 7 
aproximando-se também das suas preocupações teóricas (fig.18-VAD). Nosso passado e nosso presente não 

são incompatíveis não desejamos ignorar nosso legado tradicional. A tradição que se transforma e assume novos aspectos, 

que somente alguns poucos são capazes de reconhecer. (5) Este edifício constitui no percurso profissional dos 
autores um caso isolado e apesar das afinidades com alguns trabalhos anteriores ao nível da 
organização interna a verdade é que os autores não tinham até aqui nenhum projecto ou obra 
construída com uma imagem que pudesse corresponder a esta concretização, nem posteriormente a 
reutilizarão. A solução de ocupação do lote, a implantação, a organização tipológica, a solução 
formal e as soluções técnicas e construtivas adoptadas fazem deste edifício um dos mais 
representativos da época. 
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III.1.4 1948 Bairro “O Lar Familiar”, arquitecto Mário Bonito 
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1- Fotografia actual – conjunto  
2- Planta de implantação da 1ª fase 
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Da periferia da eterna aldeia à cidade parque de baixa densidade  
[Imagens a consultar no anexo documental com a designação VAD (Ver Anexo Documental)] 
 
Contexto da obra 
Contrariamente ao início da década de 40, no pós-guerra é nas cidades que devido ao 
encarecimento dos terrenos à venda a par do agravamento do custo dos materiais, mais se faz sentir a 
falta de habitação, resultado de um atraso no ritmo das construções em relação ao aumento 
constante do número de habitantes. A concentração industrial, comercial e administrativa, começa a 
provocar o êxodo das populações rurais, atraídas para as cidades que deste modo vêem engrossar 
cada vez mais as suas massas populacionais às quais não corresponde, em igual proporção, o 
alojamento. Nos grandes centros urbanos, milhares de famílias não dispõem de habitação própria, misturando-se nos 

mesmos apartamentos ou vivendo nas periferias em condições de precariedade. (1) 
O Estado, perante o problema generalizado de falta de condições de habitabilidade e com uma 

classe média reduzida, (como referenciado no subcapítulo II.2.1) começa também a intervir na 
promoção da habitação privada de custos limitados. Fomenta, assim, a constituição de organismos 
cooperativos privados, a quem exige garantias económicas, cívicas e morais dos futuros ocupantes, de 
modo a permitir a solvência dos fundos públicos. A atribuição de financiamento feita a partir do 
Ministério das Obras Públicas com a colaboração das Câmaras Municipais, continua, nestes casos, a 
impor o modelo ideológico urbanista no retrato do país como eterna “aldeia” que obriga 
naturalmente à construção da casa individual. 

Na construção deste bairro denominado “o Lar Familiar” implementado pela cooperativa “O 
Problema da Habitação” e iniciado em 1948, são cumpridos os regulamentos em vigor que visavam 
um projecto com os princípios urbanísticos impostos pelo modelo oficial, numa construção de bairro 
com moradias unifamiliares com logradouro. Esta tipologia habitacional, é considerada pelas 
instâncias burocráticas como o figurativo da habitação com comodidade a preços moderados, 
supostamente cumprindo os padrões de gosto das famílias portuguesas, como nos elucida o próprio 
nome atribuído ao bairro: “O Lar Familiar”. Em Portugal, o baixo nível de vida da maioria da 
população, não permitia grandes investimentos cooperativos como nos informa o Boletim trimestral, 
Cooperativo “O Problema da Habitação” em 1948: já que os magros orçamentos de quem vive do seu trabalho 

não consegue abranger o desvio da mais insignificante verba para capitalização numa cooperativa (1). Provavelmente é 
por este motivo que a maioria dos membros da cooperativa, contrariamente aos objectivos do 
encargo inicialmente pressupostos no regime de cooperativo geral de habitação para os pobres, 
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pertenciam à pequena e média burguesia, com a profissão de professores, médicos, advogados, 
engenheiros, funcionários superiores e comerciantes médios. Assim, se justifica que mesmo sendo esta 
uma classe social “abastada”, relativamente à média portuguesa, os moradores para levar a efeito o 
bairro, utilizem o sistema de comparticipação estatal cooperativo e apostem numa construção na 
periferia com uma disponibilidade de terrenos maiores, a preços mais reduzidos, de modo a viabilizar 
a possibilidade de uma habitação própria. 

 
Estruturação e organização urbana 
A obra localiza-se hoje, numa franja residencial de palacetes e moradias isoladas ou geminadas, de 
elevado nível económico, nas proximidades da área residencial da Av. da Boavista. No entanto, à 
época, o Bairro “O Lar Familiar”, bem como outro Bairro económico próximo, o da Av. Marchal 
Gomes da Costa, integravam uma área definida inicialmente por Piacentini em 1938, como zona de 
aldeia rural, estando previsto já por parte do Estado a possibilidade de aquisição dos terrenos 
envolventes (a preços baixos) para a execução dos programas das cooperativas de habitação. Esta 
característica de isolamento do terreno em que era permitida a construção cooperativa era comum a 
todos os bairros do “Estado Novo”, sempre implantados em terrenos rurais e periféricos. De tal forma 
a rua principal de suporte (entrada) do Bairro, a Rua da Travessa de Cima, era distante do centro 
urbano, que conta-se deu origem ao queixume e epíteto expressivo das empregadas domésticas que 
aí trabalhavam com o nome da rua do lá vem um. (1) (fig.1 e 2-VAD) 

O terreno tinha a particularidade de ser uma bolsa encerrada, rodeado de terrenos de lavradio e 
dos logradouros de alguns palacetes da actual zona da Boavista e sem contactos com ruas principais 
de ligação à cidade, à excepção de uma pequena frente estreita para a Rua Travessa de Cima e que 
evidentemente se constituiu como a rua de acesso ao interior do bairro. A possível ligação pensada 
como exequível, à data, de acesso directo à Av. da Boavista como eixo estruturador do Bairro não se 
concretizou porque, tal como posteriormente afirmou Ezequiel Campos em 1960, os únicos trechos com 

dimensão de cidade, estão engasgados na mesquinhez das vielas circundantes (2). (fig.2-VAD) O contacto com a 
natureza, pretendido pelos organismos oficiais, era deste modo naturalmente garantido pela sua 
localização. Contrariamente a esta vontade do regime, Mário Bonito não cedendo nunca à arbitrária 
divisão do solo rural, impõe uma implantação de organização reticular e ortogonal com um carácter 
de estrutura urbana, composta por ruas principais, secundárias e uma praça, numa divisão uniforme e 
igualitária do solo para os proprietários. 
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A orientação preferencial para a implantação da malha ortogonal de ruas do bairro foi, deste 

modo, tomada como liberta de condicionantes físicas ruralizantes. A única rua existente de serventia 
ao bairro, à data, a rua Ciriaco Cardoso, sofre uma ligeira inflexão de modo a orientar a malha 
ortogonal reticulada que serve de matriz, não segundo referências próximas, como, limites de lotes ou 
vielas ou caminhos adjacentes, mas antes aproximando-se, por um lado à melhor orientação solar 
nascente-poente, por outro à direcção do Bairro Cooperativo Marchal Gomes da Costa a ser 
executado próximo. Este Bairro vizinho, ainda a uma distância razoável (na época), constituía-se como 
o conjunto de maior impacto das proximidades com 106 fogos e moradias geminadas de 2 pisos num 
projecto e obra que se realizam contemporaneamente com o Bairro “o Lar Familiar”. Esta 
proximidade justificava a preocupação de Mário Bonito em antever o conjunto dos dois Bairros 
futuramente como uma (única) parcela de uma mesma estrutura de cidade. A proposta de 
implantação para o Bairro “o Lar Familiar” posiciona-se, deste modo, na ortogonalidade à Av. 
Marchal Gomes da Costa o que denota uma lógica de planeador, de modo a garantir o 
preenchimento futuro de um tecido urbano em continuidade entre os dois bairros (um tecido uniforme 
em extensão) que pudesse vir a constituir-se como proposta de parcela urbana suficientemente 
representativa. Simultaneamente, esta orientação comum da malha dos dois bairros reforça a ideia de 
uma localização desligada da cidade do Porto e mais próximo da Foz numa vontade de criar uma 
nova estrutura urbana pela recusa de qualquer relação formal com a Av. da Boavista, a artéria mais 
próxima de ligação à cidade oitocentista. (fig. 1-VAD) 
 
Expressão formal urbana  
O bairro consta inicialmente de 83 fogos, estruturados em redor de duas células base de repetição: a 
solução B com casa e o logradouro de dois quadrados de 8 x 8 m a formarem um rectângulo de 
8x16 m e a solução A, mais estreita, de 6,8 m de frente, utilizada apenas como excepção para o 
quarteirão-ilha central da urbanização. Curiosamente esta diferença métrica não altera no essencial a 
tipologia habitacional “padrão” proposta (B), mantendo-se na solução A também o mesmo desenho 
formal de fachada, o que revela o investimento do autor numa tipologia única, mesmo que 
suportando variantes, de áreas (a solução A) (fig.3 a 5-VAD) ou de encaixe no terreno (a solução B1 e 
B2) (fig.9 a 16-VAD). Efectivamente, mais importante para o autor é o resultado formal da associação da 
tipologia habitacional unifamiliar de dois pisos em banda contínua apostando na indiferenciação da 
célula de base da casa individual pela sua transformação em bloco linear contínuo (de casas 
plurifamiliares), como expoente máximo do bloco colectivo defendido pelo ODAM. Este carácter de 
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edifícios em blocos de habitações colectivas implantados numa Cidade Parque é claramente expressa 
nos esboços iniciais do autor para o conjunto com referências explícitas à obra da época de Jean 
Prouvé. (fig.18-VAD) A defesa do bloco habitacional colectivo defendida pelo grupo ODAM no 
Congresso de 1948 como elemento necessário à transformação da cidade e dos problemas urbanos 
do país é tomado neste projecto numa nova visão formal e de conceito urbanístico, pensada para que 
a estética da célula base da casa unifamiliar se converta no bloco habitacional como módulo 
construtor de urbanidade. Curiosamente este esforço de transformação da casa num edifício com 
carácter de bloco colectivo de desenho único e depurado, pintado na época com uma cor única, (o 
arquitecto Mário Bonito segundo relatos utilizou as três cores primárias na urbanização) é actualmente 
subvertido por parte dos moradores que pintam a unidade familiar individualmente descaracterizando 
e negando os pressupostos iniciais do autor. (fig.19 a 22-VAD) 

A agregação de dois blocos com uma média de 5 a 7 casas de duas frentes (número dependente 
da área de implantação disponível) conforma um módulo “quarteirão” rectangular, de dimensões 
médias de 56 m x 32 m e de duas frentes abertas (lateralmente) funciona como retícula base matriz 
do tecido urbano do bairro. Com excepção dos remates com os limites dos terrenos, apenas com uma 
frente de casas em blocos, esta malha é repetida, resultando como excepção a criação de um espaço 
centralizador, o largo Miguel Ângelo que articula, segundo um eixo de simetria transversal, as duas 
ruas principais, a rua Raimundo Macedo e rua Carlos Dublin. Estas duas ruas principais definem a 
ligação do interior do Bairro com as artérias mais próximas existentes; o contacto com a rua de 
Travessa de Cima e a possibilidade de ligação futura à rua de Cipriano Cardoso.  

O carácter aparentemente uniformizador dado pela matriz de repetição do módulo “quarteirão” 
residencial permite, no entanto, uma leitura hierárquica das diferentes escalas dos espaços exteriores 
imposta por elementos estruturadores principais: as duas ruas de ligação com o exterior, a rua 
Raimundo Macedo e a rua Carlos Dublin e pelos acessos secundários: o espaço preferencial do peão 
resultante do negativo da malha módulo do quarteirão reticulado de base. Apesar de actualmente 
estes acessos secundários caracterizarem-se como ruas “cou-de-sac”, o tratamento gráfico destes 
acessos aos edifícios no projecto inicial supõem um tratamento distinto destes espaços como 
pavimentos pedonais. (fig.2-VAD) Efectivamente no projecto, a linha do passeio é, desenhada a 
circundar sempre a rua principal diferenciando o trânsito automóvel do pedonal. Este tratamento 
gráfico que faz supor a preferência pela eleição de um tratamento distinto das ruas secundárias em 
“cou-de-sac” as (unidades de vizinhança) interpretadas como locais destinados às concentrações das 

brincadeiras das crianças (3) protegendo-as dos perigos mortais da rua, remete para as preocupações 
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Bairro Kiefhoek, Rótterdam, do arquitecto J.J.P.Oud, 1925-29 
3.1 – Rua transversal 
3.2 – Vivendas unifamiliares em banda numa das ruas longitudinais 
3.3 – Planta geral do bairro 

expressas na Tese deste arquitecto em 1948 denominada “Tarefas do Arquitecto” (descritas no 
subcapítulo II.2.1) com o tema da arquitectura em relação à criança a merecer atenção especial, 
facto que se constitui como preocupação inovadora e reflexo de um espírito moderno. O tema 
da arquitectura para a criança é amplamente abordado nas revistas da especialidade que chega a 
Portugal em 1947, como por exemplo o artigo publicado na Architecture d’aujourd´hui relativo aos 
estudos de equipamentos para crianças, uma nova perspectiva de dimensionamento projectual até 
aqui nunca considerada. Os espaços não construídos do Bairro são assim funcionalmente 
hierarquizados em praças, ruas para automóveis e espaços comuns definidos como acessos 
secundários e locais destinados às brincadeiras infantis (3). 

A estruturação urbana do bairro, a partir de traçados rectilíneos de ruas, resolvida em bloco de 
casas de banda contínua, com a célula base constituída pela casa individual com logradouro próprio 
de modo a configurar frentes com carácter de edifícios colectivos que cumprem hierarquização dos 
elementos componentes dos espaços exteriores em categorias principais e secundárias é recorrente em 
termos de implantação e morfologia urbana aos conjuntos urbanos centro europeus dos anos 20. As 
referências às obras de J.J.P.OUD, nomeadamente o Bairro Kietnoek em Rotterdam (de 1925-29), 
são evidentes e se tomarmos em atenção a publicação desta obra na revista Architecture d’aujourd’hui 
de Junho de 1948 e em conta a viagem realizada pelo autor à Holanda na década de 40, facilmente 
se especula sobre a influência destes, na obra do Bairro “o Lar Familiar” (fig.3.1 a 3.3). No entanto, o 
“modelo” não é meramente importado, subordinando-se a distinção nesta obra a vários parâmetros: 
à encomenda, à realidade, à ideologia e às preocupações políticas. Deste modo, a diferença 
relativamente aos “modelos” centro europeus (nomeadamente ao bairro Kietnoek de J.J.P.OUD) 
reside, por um lado, na formalização da estrutura urbana, não como quarteirões de edifícios fechados 
(com gavetos, etc.) mas como associação conjunta de dois blocos de edifícios únicos a conformar 
unidades urbanas que se querem abertas, por outro, numa relação menos uniforme da malha de 
conjunto. No Bairro “o Lar Familiar” conformam-se soluções diversificadas (de tamanho, de forma, de 
remates, ect.), condicionadas provavelmente pela pequena dimensão e irregularidade do terreno de 
implantação disponível em que resultam mais excepções à regra que repetição de módulos 
“quarteirões” iguais entre si. O uso da célula (casa unifamiliar) imposta em associação contínua, 
como base de uma solução em bloco habitacional urbano, no entender do autor, permitia uma 
flexibilidade no ajuste às condicionantes da envolvente, aproveitada neste projecto, numa ordenação 
com carácter urbano das preexistências rurais (muros, logradouros com pomar, terrenos agrícolas, 
etc.). A estratégica de regulação do desenho de urbanização procura, deste modo, propor a 
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urbanidade não com quarteirões/módulos fechados mas com uma solução intermédia entre o bairro 
social e o recurso à ideia moderna da cidade em blocos edificados num espaço de parque comum. O 
uso equitativo entre solo livre, privado e público e o emprego de diversos mecanismos como 
enfiamentos de perspectivas urbanas, com o desenho de quarteirões subjacentes mas numa 
perspectiva radicalmente diferente da estrutura urbana oitocentista. (fig.2-VAD) Esta estrutura assenta, 
assim, por um lado, na eleição de critérios de dimensionamento diferenciados e hierarquizados do 
espaço exterior comum (não construído) como: a praça, a rua principal, a rua secundária, o acesso 
exterior comum aos dois logradoros, o espaço do quarteirão “aberto” nos topos (livre de construção) 
para as ruas principais. Por outro, na versatilidade de implantação e desenho dos blocos 
habitacionais a formar conjuntos desfasados linearmente às suas fachadas, de modo a não criar 
grandes extensões de alinhamentos de construção contínua, concretizando em núcleos, os espaços 
construídos e os vazios pertencentes a cada duas unidades de vizinhança. É permitido ainda 
orientações diferenciadas para a implantação dos blocos, a distribuírem-se ora perpendicularmente às 
ruas principais em quarteirões “abertos” (caso da rua Raimundo de Macedo) ora paralelamente às 
mesmas (caso da rua Carlos Dublin), consoante a leitura de abertura ou fecho pretendido. Esta é 
claramente uma solução pré-moderna por simultaneamente apontar princípios compositivos 
modernos, de assimetria dinâmica, repetições seriados dos blocos distanciados segundo princípios de 
implantação linear racionalista em intervalos regulares, uso comum de uma grande parcela de solo 
livre mas também preconizar uma solução hierárquica e representativa, permeável às pequenas 
“contradições” da envolvente numa especificidade que atende a “indícios” e convencionalismos 
existentes mais do que simplesmente à medida racionalmente exacta, higienicamente correcta e de 
orientação solar ideal para o posicionamento dos edifícios, tomada a partir das soluções referenciais 
do Norte da Europa.  

A dinâmica formal destes quarteirões de bandas habitacionais é assim demonstrada em toda a sua 
grandeza ao longo do acesso principal, a rua Raimundo de Macedo, numa sucessão de abertos e 
fechados que corresponde à abertura dos espaços secundários de acesso/convívio aos blocos e à 
exposição da fachada mais expressiva deste módulo quarteirão – o seu topo. (fig.10-VAD) A fachada de 
topo evidência o lado mais expressivo do módulo quarteirão com dois perfis transversais da célula 
base (a casa unifamiliar) de cobertura inclinada e o muro de fecho dos logradouros, que permite a 
leitura parcial dos jardins internos do quarteirão. Esta leitura mais aberta no topo do quarteirão, 
claramente oposta a uma visão urbana clássica de fachada de frente contínua (fechada) permite 
vários níveis de caracterização de espaços exteriores. Deste modo, neste projecto, desenha-se desde a 

354 



 
frente urbana corrente ao longo da rua corredor, ao acesso viário, ao módulo habitacional mas, 
reinterpretando-se as noções de “vizinhança” existente nos bairros de “Estado Novo”, conferindo-lhe, 
agora, novas formalizações espaciais modernas. No entanto, no espaço exterior do largo, valoriza-se 
a frente urbana dos blocos de modo a dar um contributo mais formal (de fecho) à praça central do 
Bairro que funciona como espaço articulado (de rotação) para uma nova orientação, a saída do 
Bairro pela rua Carlos Dublin (2º eixo principal do Bairro). (fig.22-VAD)  

A imagem do módulo “quarteirão” percepcionado como num único organismo de dois Blocos de 
habitação colectiva constituídos por casas unifamiliares, é conseguida através de uma hábil 
formalização no uso de recursos compositivos modernos, tais como: a conquista formal da 
horizontalidade contínua pela associação de elementos modulares repetidos, ou, por exemplo, na 
conversão da varanda da casa unifamiliar num balanço horizontal contínuo em todo o bloco 
(colectivo) ou ainda, no “rasgamento” horizontal contínuo da varanda que remete para segundo 
plano a pontualização de vãos transformando-os numa leitura de fachada corrida. Todos esses 
elementos (varandas, platibandas, etc.) em associação configuram uma proporção completamente 
diferente do que estando isolados permitindo a leitura final de estratificação de bandas de blocos 
horizontais o que constitui um dos aspectos mais notáveis deste projecto. (fig.11 e 12-VAD) 
 
Organização funcional tipológica 
A solução inicial previa as casas com cobertura plana (fig.3 a 7-VAD) (projecto de licenciamento 
7232/47), posteriormente abandonada, de acordo com a memória descritiva do autor, pela 
dificuldade da execução técnica (económica e construtiva), da sua impermeabilização, obstáculo 
levantado, quer pela entidade oficial licenciadora quer pelo adjudicante. Para contornar esta 
dificuldade o autor opta pela execução de cobertura numa água que tem as suas referências, 
segundo o “arquitecto Pimentel”, (4) em algumas construções Brasileiras e nos modelos que chegaram 
com a revista Architecture d’aujourd´hui. Curiosamente mesmo na solução em cobertura inclinada o 
autor prevê a laje em betão armado o que demonstra a vontade na experimentação das novas 
tecnologias tal como descrito na memória descritiva do 2º projecto do autor: Prevê-se para já um tipo de 

cobertura em laje de betão armado impermeabilizado com cartão asfáltico. Todavia, se a economia desaconselhar tal solução 

a variante A seria (…) a armação de madeira chapeada de fibrocimento. (5). Efectivamente na VII Exposition de 
L´habitation, em 1947, publicada na revista Architetcure d’aujourd’hui foram apresentados estudos do 
arquitecto Henri Prouvé, sobre a cobertura de uma água como um perfil Harmonioso com a 
concepção de um novo elemento de construção: “coque pré-fabricado” que, segundo este autor, 
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permitia criar uma nova arquitectura de concepção racional, em associação com o tradicional ou 
com o pré-fabricado. Estas preocupações com a pré-fabricação estavam presentes neste trabalho de 
Mário Bonito, tal como ele descreve na memória descritiva: O projecto que ora se apresenta (…) ajustado à 

necessidade de obter-se seriação dos elementos construtivos e a modulação adequada a um perfeito ritmo construtivo. De 

modo geral são válidas ainda as primeiras previsões constantes do projecto da urbanização tendo-se apenas evoluindo no 

sentido de obter economia (questão fundamental em caso desta natureza) (…) (5). Efectivamente, para além de 
cobertura inclinada as habitações fazem uso de uma estrutura modulada, que faz alusão à estrutura 
da unidade pré-fabricada do Dominó de Le Corbusier. Este sistema de estrutura/ossatura 
completamente independente dos panos de revestimento da casa permite a Mário Bonito a liberdade 
compositiva para a fachada que, neste caso, é resolvido através de leituras horizontais contínuas com 
recurso a elementos arquitectónicos pré-fabricados que permitam este efeito, palas em betão, grelhas 
de “gracifer”, etc. O uso de elementos pré-fabricados, (palas, varandas, etc.) nesta obra, para além 
de testemunhar o interesse pela standartização é utilizado, como anteriormente referido, no sentido de 
reforçar a horizontalidade das fachadas e controlar a profundidade de campo e a diferenciação 
material (de figura e do fundo) das fachadas. O vidro dos vãos e a chapa “lusalite”, conformam-se 
como subterfúgio compositivo de distanciamento de planos, sobretudo do mais recuado, formalizado 
de forma plasticamente menos pura com “buracos” pontuais, verticais, em paredes de alvenaria. A 
volumetria exterior procura, assim, a sua expressividade assente na diferente caracterização formal e 
material entre os elementos estruturais (estruturantes) e os elementos de preenchimento. Deste modo, 
a casa individual caracteriza-se como uma expressiva caixa balançada cuja cobertura inclinada 
amplia substancialmente a sua dimensão de fachada (superior) dando-lhe escala de bloco e 
permitindo controlar, em planos recuados, quer as superfícies de preenchimento quer o plano recuado 
do rés-do-chão que solta o bloco do chão e individualiza o pilar de betão como elemento plástico, de 
destaque e modernidade. Mas é sobretudo através da célula base de duas casas associadas 
simétricas, duas a duas, num número de 6 ou 7 frentes contínuas que o conjunto demonstra melhor a 
sua capacidade expressiva, visualizada na marcação da horizontalidade da varanda do 1º piso que 
define o balanço sem contacto com o solo. (fig.11 e 12-VAD) 

A cobertura em telha Marselha, escondida da rua, recorre a um artificie de remate através de uma 
da aba rebocada que permite manter a leitura sem “cornija” do telhado apresentando a aresta limpa 
da “caixa moderna”. A inclinação da cobertura apesar de parecer prender-se mais com razões de 
carácter construtivo e de expressão formal de fachada, previa, segundo a memória descritiva do 
projecto, para além do seu uso imediato para sótão de arrumo, a possibilidade futura de ampliação 
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do fogo. Para além desta área extra, segundo o autor, a organização das plantas permitia uma 
polivalência funcional na transformação do escritório ou garagem (desenhada aquando a primeira 
solução como área exterior) num compartimento extra pensado também na possibilidade de 
crescimento da família. (fig.19 a 22-VAD) No entanto Mário Bonito coloca reservas a esta ampliação por 
parte dos moradores condicionando-a sempre ao privilégio da leitura unitária do conjunto como se 
percebe da sua memória descritiva: (…) Os programas são os mínimos admissíveis para o tipo de casal com filhos e 

as plantas organizam-se de tal modo que se torne viável uma pequena transformação de ampliação de programa (garagem 

ou escritório no lugar do espaço livre que antecede a entrada) ou mesmo a ocupação do vão de cobertura para sótão de 

arrumos (variante A). De qualquer modo o critério de transformação estaria não só dependente dos pareceres camarários mas 

também do autor do projecto empenhado em solucionar pelo melhor para não destruir o equilíbrio geral do Bairro, cuidado 

que desde já se demonstra pelo carácter imprimido ao projecto. Do ponto de vista estético o problema estaria em conjugar as 

incidências de ordem geral (conjunto do Bairro e tipo de agrupamento) com as incidências de ordem particular (programa das 

casas e sua organização funcional) o que parece ter-se conseguido. (5)  

 

Organização funcional e estrutura espacial 
Interiormente, apesar da existência de elementos de paredes portantes, a dividir as diversas células 
habitacionais e a marcar espaços compartimentados, a dimensão e formalização das aberturas 
interiores remete para a noção de espaços comunicantes num desenho que é visível de forma mais 
explícita no piso de R/C. Neste sentido, a sala de estar e jantar convencionalmente separadas em dois 
compartimentos são, neste projecto, visualmente unidos por um vão interno largo que permite a 
leitura transversal simultânea dos rasgamentos horizontais exteriores nos extremos dos 
compartimentos. Esta ampliação espacial conseguida à custa da estrutura em pilar e viga e da laje em 
betão concretiza a ideia de um espaço único, (o vão de 1,5 m de comprimento) rompendo em 
definitivo com o esquema de compartimentação rígida e uniforme de compartimentos idênticos, 
independentemente da função (normalmente condicionado ao vão permitido pelo sistema construtivo 
em pedra) da casa estereotipada dos bairros sociais do regime. (fig.6 a 8 e 17-VAD) As vivências 
modernas estão assim já traduzidas quer num apontamento de espacialidade “contínua” quer na 
introdução de novos espaços programáticos modernos: a sala comum, o espaço de garagem, o 
escritório, etc. Espaço de garagem que inserido no invólucro habitacional é também caracterizado 
como um espaço flexível, um pátio coberto como possível reserva de um futuro crescimento 
programático (como referenciado anteriormente), dado que à época não abundavam os automóveis. 
A importância deste projecto reside na formalização do seu desenho comparativamente à casa 
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económica tipo com uma nova reinterpretação espacial das áreas programáticas visível por exemplo 
na caracterização do alpendre como a nova protecção da entrada. (fig.21-VAD) 

O dimensionamento hierarquizado dos vários espaços é, conforme anteriormente assinalado, uma 
vertente da racionalidade dos espaços mínimos do moderno sendo inclusivamente reduzido o 
dimensionamento do espaço da cozinha “equipada com os confortos modernos”, de modo muito 
semelhante em área e distribuição às de exemplos estrangeiros que chegavam através das revistas. A 
estrutura de modulação e a solução tipológica de espaços abertos permitia a Bonito, usando um 
esquema tipo, fazer inúmeras combinações de disposições interiores, pela eleição de determinados 
elementos dinâmicos da casa, como a entrada, as escadas e os vestíbulos procurando também por 
esta via aproximar-se de uma flexibilidade tipológica numa solução, no final, pouco explorada. 
 
Pressupostos arquitectónicos 
Em 1948, Mário Bonito defendeu no congresso a integração no movimento natural do progresso, 
entendido como apologia da construção em altura para a classe média em resposta aos problemas 
levantados pela grande extensão das periferias das cidades, mas face a esta encomenda para a 
elaboração de um conjunto habitacional inserido no programa de casas económicas cooperativas do 
“Estado Novo” para a periferia da cidade do Porto, Mário Bonito “propõe” um bairro de bandas 
contínuas de casas de dois pisos e cobertura de uma água sem qualquer perca de racionalidade. 

Com a aplicação e o desenvolvimento das premissas modernas radicais reivindicadas pelo grupo 
durante o Congresso de 1948, apesar de na prática profissional não ser evidente no imediato o 
radicalismo do debate-manifesto do ODAM, a habitação colectiva recupera desde logo uma nova 
dignidade, começando a ser pensada, não como o protótipo da casa ruralizante, mas de forma mais 
consciente, como peça constituinte base da construção da cidade moderna. A imagem proposta por 
este autor para o conjunto, apesar, de assentar na estrutura de cidade jardim “Howardiana” composta 
pela casa familiar, à semelhança do arquétipo “bairro económico” do regime, subjuga toda a 
edificação habitacional a uma urbanidade formada pelo seu efeito de agregação em bloco 
habitacional colectivo. (fig.18-VAD) A tipologia da casa unifamiliar conforma-se como célula base 
repetível do conjunto para permitir a formalização do bloco colectivo, modelo defendido pelo ODAM 
como solução para o problema habitacional do país. 

Trata-se de uma solução urbana que, partindo de elementos idênticos aos impostos para o plano 
tipo dos bairros económicos do “Estado Novo” assente nos princípios da cidade jardim e nos 
estereótipos estagnadores da habitação unifamiliar, subverte-as para criar novas premissas. Aplica-se 
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um novo conceito através de uma imagem depurada e de uma estética unitária para o conjunto 
urbano que pretende resolver o problema particular da casa operária pondo-a em confronto com 
uma vontade de forma que expresse a vida social moderna. Arquitectonicamente o espaço de habitar 
é pensado para o indivíduo enquanto membro de um colectivo e por isso formalizado através de 
premissas de construção formal abstracta, pela criação de blocos lineares a partir de uma matriz 
(“ideológica”) de casas unifamiliares. O tradicionalismo da solução orienta-se para a exploração 
comunitária das implantações unifamiliares numa interrelação moderna circunstanciada à realidade 
envolvente. 

Formaliza-se uma solução intermédia entre a abertura e o fecho de quarteirões, caracterizada por 
um grau elevado de ocupação do solo para o uso privado, com o emprego de diversos mecanismos 
de controlo espacial de modo a dimensionar de acordo com perspectivas urbanas e não ruralizantes, 
o bairro económico, de um modo claramente diferenciada da convencionada para os bairros do 
“Estado Novo”. A solução conforma-se no entanto como compromisso entre as ideias de cidade 
jardim, ordenada e ortogonal, composta de casas unitárias para a de uma estrutura urbana com 
fachadas em blocos horizontais elevados do solo. (fig.19 e 22-VAD) 

Neste sentido a procura da resolução do problema particular da casa social cooperativa, à data, no 
Porto, é feita através da relação mais geral com a vida moderna, arquitectonicamente tratada através 
dos instrumentos da construção formal abstracta aplicada à tipologia corrente para a habitação 
unifamiliar. A importância deste bairro reside, assim, no uso do esquema organizativo do “Estado 
Novo”, claramente subvertido a uma estruturação e formalização moderna, intencionada na sua ânsia 
de mostrar que o desenvolvimento técnico e social podem ter uma expressão dirigida para um 
objectivo comum: a percepção do bairro como um único organismo constituído por unidades 
habitacionais plurifamiliares, em blocos, em que as praças e as ruas à semelhança do modelo da 
“cidade moderna”, são um concebível lugar de recreio para as crianças. Este lugar colectivo onde o 
contacto com a natureza é naturalmente garantido pela sua localização, é destinado a todos os 
moradores do edifício urbano e, comunga com o espírito do movimento moderno na preocupação 
pelas necessidades das crianças, tema privilegiado na comunicação deste arquitecto no congresso 
nacional em 1948.  
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III.2 O NOVO ESPÍRITO E A FISIONOMIA DA VERDADE 

(Introdução ao capítulo III.2) 

361 



Neste capítulo de título III.2ª “ETAPA – O NOVO ESPÍRITO E A FISIONOMIA DA VERDADE” desta 
III PARTE, aprofunda-se a hipótese estabelecida na II PARTE no capítulo II.2 “A ÉTICA DA ESTÉTICA 
DO NOVO “OBJECTO” ARQUITECTÓNICO”, em que os parâmetros comuns ao grupo se definiram 
através do entendimento dos conteúdos das formas de compor dos modelos modernos. O 
entendimento dos valores modernos confrontados com a realidade da herança “produtiva” estabelece 
a especificidade do grupo numa dialéctica entre a afirmação estética da nova era e os valores de 
permanência. Teoricamente representa a procura de conquista moderna do grupo e temporalmente 
coincide com período áureo da produção do grupo (entre 1947 a 1953) (embora como explicado na 
introdução) algumas destas obras possam ter sido finalizadas em datas posteriores. Os parâmetros 
definidos (ao longo do capítulo II.2) como análise e tomados na verificação das pontes, 
descontinuidades ou rupturas dos princípios estéticos usados como modelos modernos propostos pelo 
grupo foram os seguintes:  
-a procura de novos valores para o habitat em (novos) programas racionalizados, volumetrias 
depuradas e espacialidades tridimensionais numa dicotomia entre as formas “puras” e o uso misto 
dos materiais novos e velho quer no “espaço vertical do “habitat” mínimo de férias, no uso 
dos materiais novos e velhos” quer reminiscente dos cinco pontos Corbusianos subjugados à 
densidade matérica portuense numa “morfologia abstracta de superfície densa”. 
-a definição do “objecto” de habitar maquinista apoiado numa confiança total na nova era da 
máquina que se reflecte no uso, no programa, na racionalização da função, no investimento nas 
novas tecnologias, no apuramento material num ”objecto depurado purista” de cuidada 
inserção nas pré-existências” ou em novas expressões formais pela pré-fabricação de elementos 
leves numa “máquina de habitar” de tecedura artesanal”. 
-a eleição como modelo urbano do bloco de habitação colectivo em altura com um vocabulário que 
espelha uma forma mais abstracta como código universal totalizante quer de leitura autonomizada 
numa “unidade de habitação da cidade parque metrópole no coração oitocentista” 
portuense quer num “edifício de léxico moderno problematizado à inserção de sentido 
urbano oitocentista”.  
-a selecção da tratadistica da carta de Atenas, do modelo tipológico do bloco colectivo de habitação 
e da conversão da casa unitária para à redent, na configuração de uma “nova urbanística da 
cidade de “objectos” progressistas para as periferias da cidade ou de uma “nova ideia de 
cidade em “blocos” para o centro do Porto. 
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III.2.1 1948 Casa Ruben A, arquitecto João Andresen 
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1- Projecto inicial de 1948 – planta do 1º andar, planta do rés-do-chão e 
corte longitudinal AB pela sala.  
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O espaço vertical do “habitat” mínimo de férias no uso dos materiais novos e velhos 
[Imagens a consultar no anexo documental com a designação VAD (Ver Anexo Documental)] 
 
Contexto da obra 
Esta casa de férias, localizada numa encosta sobre o mar, junto ao Farol de Montedor a 7 km ao 
norte de Viana do Castelo foi projectada em 1948 pelo arquitecto João Andresen para o seu primo, o 
escritor Ruben A, solteiro, de 30 anos de idade e professor de Português numa Universidade 
estrangeira. O programa e a dimensão da casa reflectem o emergente interesse na casa mínima de 
veraneio a tornar-se “caso tipo” de estudo arquitectónico para o grupo graças a toda uma nova 
geração de clientes de horizontes culturais mais abertos, à semelhança da já anteriormente estudada 
casa Sousa Martins (subcapítulo II.1.1). No entanto relativamente à casa Sousa Martins, o tema da 
casa de férias é abordado aqui com um conceito moderno mais claro e eficaz, a realização com o 
mínimo de novos meios, técnicos e construtivos aliados aos recursos e potencialidades do “sítio”, um 
efeito plástico máximo. Efectivamente, o corpo principal paralelepípedo de leitura “pura” disposto 
perpendicularmente à pendente acentuada do terreno é formalmente reforçado pelo jogo de 
perspectivas e pela inclinação contrária da cobertura. A perspectiva torna-se o sistema privilegiado 
para a subversão poética da racionalidade positivista e funcionalista por uma globalização existencial. 
A cobertura em duas águas, invertida para uma caleira central, é tomada através do uso de princípios 
racionais marcados pela exigência de modulação numa geometria regular que adquira expressão 
quer na linguagem quer na articulação do programa garantindo para além da sua leitura 
programática – espacial a possibilidade de e crescimento da construção como se verificou mais tarde. 
Deste modo, a cobertura de duas águas, exteriormente expressa o zonamento funcional em dois 
núcleos programáticos, constituídos basicamente pelas áreas de uso principais e pelos serviços 
anexos, interiormente esta diferenciação é também enfatizada pelo desnível do pavimento a 
acompanhar o terreno. A primeira área programática, constituída pela cobertura com inclinação 
contrária ao desnível e disposta perpendicularmente à pendente do terreno corresponde ao corpo de 
sala e estúdio/quarto em mezanine. A segunda área, de cobertura a acompanhar a inclinação do 
terreno é constituída pela cozinha, WC e quarto de serviço. (fig.1 e 2-VAD) 
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Organização funcional e estrutura espacial 
A casa organiza-se, assim, em dois sectores vivenciais claramente separados, diferenciados quer 
volumetricamente quer espacialmente: serviços, repouso e lazer. A ampliação da cobertura de maior 
extensão correspondente à ala de lazer, rectângulo de maior dimensão virado ao mar, é trabalhada a 
ganhar uma grande inclinação e expressividade. Este gesto arquitectónico permite interiormente 
formar um espaço de pé direito duplo em mezanine sobre a sala comum (correspondente ao quarto 
principal) resolvendo a relação interior-exterior com espaços de transição, em varanda no piso 
superior e inferiormente num pátio exterior coberto de prolongamento da sala de estar para o mar, a 
poente. (fig.4-VAD) No sector de lazer atribui-se, deste modo, ao espaço abertura e fluidez, reforçada 
através do uso de vários elementos caros ao movimento moderno. Elementos, tais como: a rampa que 
reforça o sentido longitudinal do espaço e articula dinamicamente o pé direito duplo da sala com o 
quarto/estúdio do cliente; a lareira/estante que define um espaço de estar de Inverno (não 
compartimentado) dentro do espaço uno da sala e resolve a transição com os acessos e a área de 
serviço; o uso de elementos leves como o painel de madeira (do quadro) na transição entre a sala e o 
estúdio; ou ainda os caixilhos com painéis de vidro e madeira que fomentam a transição interior-
exterior. A diferente especificidade de cada zona é assim estabelecida através da utilização de 
elementos arquitectónicos estruturadores do espaço “uno” (interior) francamente aberto para o exterior 
(fig.1 e 15-VAD). Os percursos estabelecidos, ligando os desníveis com uma pequena escada e uma rampa, animarão esta 

zona, permitindo sempre a percepção visual de todo o seu espaço. A fachada de dois pisos abre-se francamente ao mar com 

uma varanda no quarto e o terraço que coberto por aquela, prolonga a sala para o exterior. (1) 
 
Soluções construtivas e materialidade arquitectónica 
A clareza de linguagem e o racionalismo da solução plástica denota-se, nesta obra, no detalhe 
pensado com cuidado quer na busca da sua essência quer da sua expressão. É o caso do remate do 
lusalite usado como sistema tradicional de telha mas reduzida a um lintel entre planos de parede (no 
topo poente) ou a uma linha fina de remate “sem cornija” (nos restantes alçados). (fig. 3,4 e 5-VAD) 
Toda a pormenorização interior lembra a essencialidade mínima da arquitectura de um navio desde o 
desenho das caixilharias, dos armários encastrados ou dos degraus que são gavetas coloridas 
tratadas com as cores primárias a fazer lembrar os elementos arquitectónicos dos espaços 
Corbusianos.  

A casa desenvolve-se assim nos limites definidos pelo volume dos dois muros paralelos formalizados 
em materiais diferentes que delimitam a área comum da sala e do quarto onde apenas o volume  
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da cozinha infringe o rectângulo “puro”, criando um acesso próprio de serviço com o exterior (fig.1-

VAD).  
A renovação ao nível da imagem exterior em consonância com a espacialidade interior, é visível 

numa composição de alçados em vãos de abertura total entre o desfasamento de planos materiais, 
conjugados com abertura de frestas ou pequenas janelas pontuais que não pretendem interferir na 
leitura do volume em causa apenas revelar a verdade do sistema construtivo em causa (fig.2-VAD). 

O corpo longitudinal é formalizado como duas lâminas conformadoras do espaço fluído e por este 
motivo aberto francamente no seu topo, ora em varanda ora em alpendre. A leitura compositiva em 
planos, volumes suspensos e “abertos totais” é realizada com uma plasticidade moderna que 
simultaneamente resolve e se aproveita das diferentes texturas dos materiais empregues. Sugere-se, 
deste modo, pelo seu efeito de contraste, a suspensão de um volume “abstracto” assente num muro 
rústico em granito da região, de textura “matérica”, que corresponde à parede de contenção lateral 
Sul da casa, trabalhada como suporte no qual pousa este corpo plástico branco. Apesar do efeito 
puro e laminar dos muros da casa, não é no recurso a técnicas inovadoras que se estabelece esta 
conquista formal. Efectivamente, o volume constituído por paredes resistentes, comporta-se 
construtivamente como um sistema convencional monolítico apenas recorrendo ao uso de uma laje 
maciça delgada, no piso em mezanine, para suprimir a leitura dependente da expressividade 
construtiva tradicional por um plano abstracto. Contrariamente, a cobertura utiliza o sistema 
construtivo tradicional em vigas de madeira numa estratégia de recursos mínimos (económicos) que 
dimensionam à prior a forma da casa. Esta solução construtiva é, no entanto, pelo uso dos painéis em 
forro de cortiça colocado por debaixo das vigas (escondidas), formalizada como um plano contínuo 
abstracto. A parede de granito desenhada em planta e no alçado corresponde neste caso a uma 
leitura da verdade material na evidência da forma. (fig.1 e 2-VAD) O plano de granito termina no 
encontro com a abertura de acesso à sala de modo a “rematar” a linguagem do volume depurado 
entre planos de texturas e materiais diferentes – o granito no embasamento da sala e o reboco nos 
restantes espaços, testando, assim, as várias texturas e a sua expressão tectónica. Andresen escolhe 
assim a pedra local de aparelho rude e tosco, para fazer o contacto com o solo, a adaptação ao 
declive do terreno, o suporte do volume suspenso e a marcação do acesso lateral ao “pátio” da sala 
(fig.14-VAD). 

A construção desta casa vem mostrar alguma da conquista técnica do modernismo, pela sua 
formalização em volumes e planos a delimitar a dinâmica do espaço fluído e contínuo e 
simultaneamente a difícil realidade portuguesa na utilização dos novos materiais. A relação entre  
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2 - Perspectiva geral da casa Errazuris no Chile, de Le Corbusier, 1930. modernidade e tradição é filtrada pela adaptação a contingências locais, desde o acesso ao material, 
à existência de mão-de-obra especializada. Paredes de granito, cobertura em chapa ondulada “Lusalite”, tecto em 

chapa de aglomerado de cortiça de 0.03cm de espessura, sem reboco, caixilharias macacaúba, portas de contraplacado, 

lambris da cozinha e quarto de banho em chapa de alumínio, pavimento do quarto de cama do 1º andar em betão armado 

revestido a tacos de pinho, pavimentos da sala e quartos de hóspedes de tijoleira. Fogão de cozinha e aquecimento de água 

a Cidla. Os rasgamentos do Poente são resguardados exteriormente, durante os meses em que a casa se encontra fechada 

com tapumes de madeira, que se retiram e arrecadam durante os meses de verão. (1) 

A casa teve mais três projectos para um complemento de área de quartos. O primeiro projecto de 
ampliação propunha a alteração da mezanine, pelo acrescento de dois quartos em paralelo num 
volume em suspensão. (fig.7 e 8-VAD) No entanto, esta solução retirava o sentido singular do volume 
paralelepípedo “puro” e da sua espacialidade única interna (a relação privilegiada da sala com o 
mezanine), tomado como pressuposto centralizador no projecto inicial. Na segunda solução, 
semelhante à executada, a diferença maior residia na ausência do alpendre, mantém-se a 
espacialidade primária da concepção inicial da casa e a sustentabilidade da obra no âmbito dos 
recursos construtivos tradicionais. (fig.9 a 11-VAD) Esta segunda solução é semelhante à que prevalece 
actualmente tendo sido, provavelmente escolhida também, pela sua viabilidade económica. A obra foi 
executada de acordo com o terceiro projecto de ampliação como apresentando em anexo 
documental. (fig. 12 e 13-VAD) A formalização final da casa em T (base da segunda solução) mantém a 
centralidade do volume da sala e agora (no terceiro projecto) apropria-se do pátio coberto da sala 
como espaço interno, uma alteração que é suportada pelo desenho da fachada inicial. (fig. 14-VAD) 
 
Pressupostos arquitectónicos 
Obra seleccionada pela especificidade do programa, a temática da casa de férias, que põe a debate 
questões caras ao conceito de habitar moderno sobretudo a pesquisa da formalização racional da 
“casa mínima” de férias iniciada com a casa Sousa Martins, deste mesmo autor (subcapítulo III.1.1). 
Nesta obra a concretização de uma morfologia moderna não se preocupa tanto com a organização 
funcional rigorosamente menos racionalizada (caso da ligação à cozinha) e foca-se sobretudo no 
entendimento da nova fluidez espacial. Recorrendo a elementos arquitectónicos (em rampas e 
mezanines) privilegia-se num espaço único a dinâmica do percurso enquanto ponto de vista 
preferencial do utente, em altimetrias duplas e “promenades” arquitectónicas. Tornam-se mais 
importantes nesta obra estas valências dinâmicas do espaço e o uso “abstratizado” dos materiais 
construtivos empregues que se quer moderno, que a racional organização programática ou a procura 
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de seriação ou inovação construtiva da casa “máquina de habitar”. São utilizados materiais e técnicas 
novos e velhos, à priori sem preconceitos, mas sempre explorando a adequação a uma nova 
capacidade plástica.  

O acento na tipologia de “espacialidade vertical interna” (reminiscente do protótipo corbusiano) 
como “aumento” da unidade mínima de habitação é aqui ajustado na procura da resolução da casa 
de férias ou de dimensão mínima, no aproveitamento dos materiais disponíveis e dos recursos locais. 
A referência formal torna-se próxima da Casa Errazuris no Chile de Le Corbusier, obra também 
construída com materiais locais, revelando as dificuldades da construção moderna, em países com 
fracos recursos ao nível dos instrumentos e técnicas produtivas “sofisticadas”, comparativamente aos 
centros de difusão, das vanguardas modernas. (fig. 2) 
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III.2.2 1949 Casa Aristides Ribeiro, arquitecto Viana de Lima
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1- Fotografia actual – fachada principal 
2- Plantas do rés-do-chão, do 1º andar e 2º andar 
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3 – Fachada da frente da casa “Cook”, de Le Corbusier, 1926 A morfologia abstracta de superfície densa 
[Imagens a consultar no anexo documental com a designação VAD (Ver Anexo Documental)] 
 
Contexto da obra 
A casa Aristides Ribeiro, localizada no Porto, na rua Vitorino de Damásio, num talhão de limites não 
ortogonais, implanta-se à face da rua, quase como suporte expectante do seu crescimento futuro.  

Projectada cerca de 8 anos após a casa Honório de Lima e na continuidade dos valores plásticos 
desta casa, formaliza a sintaxe Corbusiana com outro domínio ajustado agora a uma escala mais 
reduzida. No entanto, o autor assume nesta casa, com maior realismo, a discussão dicotómica 
presente a debate no ODAM relativa ao entendimento dos conteúdos modernos confrontados com as 
heranças produtivas numa vontade de forma mais que na conquista da imagem ou regras formais 
rígidas. (fig.1-VAD) 
 
Expressão formal e estrutura espacial 
Ao mesmo tempo que se coloca o plano de fachada principal no alinhamento da rua, sugere-se a 
ideia da casa isolada assente em pilotis sobrelevada em relação ao solo. Repercute-se nesta fachada 
Sul, a clarificação da composição regrada pela estrutura métrica em pilares de betão armado, 
cumprido a fachada livre com uma diversidade compositiva de grande efeito plástico. O entendimento 
da ideia de fachada livre, que permite uma variedade de soluções de rasgamentos e caixilhos, rompe 
substancialmente em todas as fachadas, embora a Nascente e Norte, no uso de janelas mais 
pontualizadas (mais convencionais) num desenho mais preocupado com a sua adequação funcional 
(iluminação e ventilação de acordo com as necessidades de cada compartimento). (fig.6 e 9 a12-VAD) 

O volume que se apresenta “uno”, constituí-se com uma formalidade mais expressiva na fachada 
virada para a rua composto por vazios de varandas e terraços desencontrados com diferentes 
orientações conjugados com a “fenêtre à longueur”. (fig.11-VAD) Enquanto a fachada da rua da casa 
Honório de Lima se preocupava em expressar uma representatividade tradicional, visível na varanda 
saliente da sala com um posicionamento de simetria no pano de parede, esta casa, Aristides Ribeiro, 
assume pelo contrário um jogo compositivo de equilíbrio de assimetrias que mantêm a face da 
fachada do invólucro puro intacto, sem elementos salientes, e neste sentido mais próxima da 2ª 
composição Corbusiana (embora “traída” pela cobertura). Efectivamente, o alçado principal desta 
casa, observado independentemente dos restantes alçados, assemelha-se ao da casa Cook de Le 
Corbusier (fig.1 a 3). No entanto, tal como a casa Honório de lima, o “objecto” arquitectónico dispõe 
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da leitura hierarquizada de uma fachada principal (relativamente às restantes) caracterizando o alçado 
virado para o interior do lote como fachada traseira (fig.10-VAD). 

Esta formalização de todo o volume edificado trespassa uma preocupação maior pelas condições e 
circunstâncias (objectivas) funcionais e climatéricas num entendimento de razões mais literais que 
“ideológicas” traduzindo já nesta data, por parte deste autor, preocupações estéticas menos “puras” e 
abstractas de construção de um “objecto” neutralizado e uniforme. A atenção às particularidades é, 
assim, traduzida numa profusão de temas, não simplificados ao mínimo, que resultam numa 
linguagem inesperadamente diversa e propositadamente dicotómica entre os modelos da estética 
moderna e as necessidades das realidades convencionais, presumivelmente na procura da crítica à 
ortodoxia formal mecanicista. Esta procura de complexidade para a construção de forma, não é de 
estranhar, neste autor, sempre dos primeiros a acusar as novas preocupações do debate 
contemporâneo (exterior). 

Compreende-se, assim, na atenção às circunstâncias das realidades específicas, a procura de 
vocábulos formais de outros modelos arquitectónicos da época (de inspiração Brasileira) como por 
exemplo, o uso de planos inclinados a disfarçar o telhado. Nos alçados laterais, o telhado de duas 
águas constitui-se como circunstância construtiva condicionada ao processo produtivo, sendo apenas 
ligeiramente perceptível na fachada Norte e claramente disfarçado (escondido) nas fachadas, da rua e 
posterior com recurso à linha de pala, elemento definidor do limite superior do cubo virtual. (fig.5-VAD) 

O terraço jardim – solário, aqui inexistente é substituído, com recurso a um artificie moderno de 
sintaxe corbusiana, pelo desenho escultórico de um pátio interno aberto a Sul. A conquista nesta 
fachada de empena (expectante de uma futura construção contígua) de luz Sul para o interior da 
casa, por um lado iluminando os acessos verticais (à semelhança da tipologia corrente do Porto) por 
outro criando espaços exteriores dentro da habitação, é resolvida pelo desenho de uma volumetria de 
cheios e vazio, localizado junto aos limites do lote. Este pátio, com várias orientações e 
desfasamentos, configura-se como a riqueza espacial centralizadora que permite a partilha de um 
espaço exterior-interior, no coração da casa ligando, quer na horizontal quer na vertical, os dois pisos 
principais de habitação. (fig. 9,14 e 15-VAD) 

A varanda a toda a extensão da fachada exterior traseira formaliza a diferenciação do pano de 
parede dos pisos habitacionais com o piso térreo com idêntica correspondência na fachada principal, 
simultaneamente estabelece o contacto rápido (em escadas) com o jardim promovendo a ligação do 
piso da sala com este espaço exterior (numa solução próxima da correntemente usada no Porto).  
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A adaptação dos limites da casa à configuração do lote na fachada Sul em “empena” permite que 
o volume se ortogonaliza nas restantes fachadas visíveis, circunstanciando-o, neste alçado a uma 
forma geométrica primária. Apesar da casa vizinha nunca ter sido construída deixando a descoberto a 
cedência à ortogonalidade da fachada Sul que revela a riqueza formal do pátio interno aberto, 
mesmo que a fechar este alçado, é este espaço vertical exterior que articula corpos internos suspensos 
e a ruptura transversal de fachadas opostas em diferentes níveis. Curiosamente, é no ângulo deste 
alçado que é resolvida a máxima expressividade da casa caracterizado em tensões linguísticas que 
parecem ter sido compostas e criadas com esta ambivalência: deixando a descoberto o que se prevê 
futuramente inacessível a todos. (fig. 9-VAD) 
 
Organização funcional interna 
Internamente a localização dos acessos verticais acentua também a sintaxe corbusiana. A casa 
desenvolve-se em três pisos, numa distribuição programática semelhante à Honório de Lima. 

No rés-do-chão localiza-se a garagem e zona de serviços, uma área reduzida que permite libertar 
o solo no R/C e enfatizar os pilotis, formalizando um plano que se quer aberto. O hall de entrada 
trabalhado com as escadas de acesso vertical (tal como nas “Vilas Corbusianas”) procura a 
transparência de visão transversal para o jardim. (fig. 2-VAD) 

No 1.º andar localiza-se a área social, é o piso em que se tenta reduzir ao mínimo a quantidade 
de paredes de modo a permitir a fuga visual do espaço na horizontal e a concretizar o espaço único 
contínuo não compartimentado. A sala comum organizada essencialmente segundo o seu eixo 
longitudinal, de visão total entre a rua e o jardim, abre-se também com elementos envidraçados no 
sentido transversal o que permite fugas visuais para todos os quadrantes. É também o piso em que, 
para além da fluidez horizontal do espaço, se ensaia e nasce o pátio exterior de visão e comunicação 
vertical entre os dois pisos habitacionais possibilitando uma ligação franca do interior da casa com 
um exterior: o pátio-terraço. Neste piso o acesso ao terraço faz-se através do vestíbulo, do escritório 
ou da cozinha, (espaços mais intimistas à semelhança dos quartos) estando o salão comum da casa 
comunicante com a varanda de ligação ao jardim. (fig. 3,8,14 e 15-VAD)  

No 2.º andar localiza-se a área privada de quartos que centraliza, através do vestíbulo, o acesso à 
única área de banhos deste andar obrigando a uma abertura franca dos quartos para este espaço. 
Os quartos pressupõem como estratégia de vivência a abertura e orientação cada um para uma 
varanda-terraço, exceptuando um que formaliza esta relação mediante o desenho de um grande vitral 
horizontal. (fig. 4-VAD) 
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Estrutura e materialidade arquitectónica 4 – Entrada e garagem da casa “Cook”, de Le Corbusier, 1926 

Os pilotis são apenas aparentes no piso térreo, nos perímetros das varandas e dos terraços. O piso de 
rés-do-chão o pilar aparece como pilotis, marco referenciador da entrada, conformador da suspensão 
do volume e da planta livre, entrada e garagem da casa formalizam-se à semelhança da casa Cook 
de Le Corbusier. (fig.4) e (fig.13-VAD) Os pilares nos compartimentos interiores dos pisos são embebidos 
nas paredes (provavelmente devido à dimensão do lote) o que atalha a planta livre. O desfasamento 
das paredes, entre pisos - o dos quartos não coincide exactamente com o piso inferior das salas (entre 
a 2.ª e 3.ª planta). (fig.2 a 4-VAD) A materialização arquitectónica encontra-se em consonância com os 
valores espaciais modernos como nos testemunham o uso de novos elementos arquitectónicos, 
sobretudo os painéis de correr a permitir ligar e separar com franqueza os vários espaços. No entanto 
estes elementos são ajustados a funcionalidades de carácter pragmático – no cumprimento de 
preceitos regulamentares técnicos ou económicos – o que justifica o desenho de dois degraus 
salientes num lance de escadas único, as caixas de estores de expressão visível, os ressaltos internos 
nas paredes dos caixilhos exteriores a conformar prateleiras, ou ainda, as portas e janelas na fachada 
à altura de dois metros. A introdução destes novos elementos (modernos) não simplificam o desenho, 
exige antes, uma conjugação difícil na continuidade das linhas compositivas, no equilíbrio do 
contraste entre o peso visual destes elementos. (fig.9 a 16-VAD) Cria-se um jogo de espaços que se 
querem abrir a unificar, todos trabalhados com planos deslizantes e elementos divisórios mas que não 
substituem a noção de parede, não se define a abstracção imaterial neoplástica mas enfatiza-se o 
contraste de valor e espessura matérica em elementos de, paredes, portas, armários, etc. (fig.5 a 8-VAD) 

 
Pressupostos arquitectónicos  
A mais valia desta casa assenta na resolução da pequena dimensão do lote através da introdução de 
uma espacialidade mais generosa e “nobre”, alturas duplas e visualidades em profundidade. O 
recurso a preocupações de conteúdo modernas é interpretado de um modo inovador: no 
aproveitamento ao máximo da luz solar a trabalhar volumes abertos e fechados no interior da 
habitação. Esta reflexão precedente do pensamento corbusiano abre o caminho para o entendimento 
do espaço doméstico portuense marcado pela construção de uma nova forma como “efeito dos 
volumes banhados pela luz” requalificando o conforto e a intimidade reminiscente do uso da 
clarabóia como fonte de luz centralizadora do espaço habitacional tradicional do Porto.  

A morfologia do volume que recorre à sintaxe corbusiana é impregnada, no entanto, de espessura 
atribuindo à sua superfície “imaterial pura” uma densidade matérica. 
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III.2.3 1949 Casa José Braga, arquitecto Celestino de Castro 
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1- Painel da casa José Braga apresentado na Exposição VII EGAP  

378 



O “objecto depurado purista” de cuidada inserção nas pré-existências  
[Imagens a consultar no anexo documental com a designação VAD (Ver Anexo Documental)] 
 
Contexto da obra 
A casa José Braga dos Santos, localizada no Porto, na rua Santos Pousada, juntamente com a 
moradia Joaquim Costa (analisada no subcapítulo seguinte III.2.4), localizada no Amial, representa 
para o Grupo as primeiras construções de habitação unifamiliar no Porto mais próximas dos princípios 
do moderno ortodoxo (radical), por se aproximarem esteticamente do rigor “purista” de Le Corbusier. 
Estas duas casas formalizam (mais visível na casa do Amial) o cubo livre e bem delimitado no espaço 
em que a geometria expressa o ideal de beleza perfeita (pura) cumprindo todos os 5 pontos 
Corbusianos: o “plano livre”, a fachada livre, a “janela horizontal”, os pilotis e o “terraço jardim”. 
Projectada em 1949 e construída entre 1950 e 51 pelo arquitecto Celestino de Castro para os seus 
tios, ainda durante a sua formação escolar, é posteriormente apresentada (já na EBAL) como o seu 
trabalho de CODA. (fig.1) O historial do processo desta obra testemunha o espírito associativo de 
entreajuda e entendimento existente no grupo. A leitura das várias cartas guardadas pelo arquitecto 
revela-nos o acompanhamento e ajuda dada pelos seus colegas de grupo (1), durante todo o 
processo de licenciamento e posteriormente de obra, como se comprova pelo extracto da carta do 
arquitecto Cassiano Barbosa dirigida a Celestino de Castro, a 14 de Novembro de 1949, dando 
conta de como estava a correr o processo na Câmara e a recomendar positivamente o trabalho deste 
jovem autor, ao cliente; Caro Colega; O Losa falou com o Eng.º Brito e como já deve saber o projecto já passou na 

estética. No sábado passado andei toda a tarde com o seu tio a visitar algumas casas feitas por nós e pareceu-me que o 

convenci, a deixar a fachada do seu projecto tal como o fez. Digo-lhe isto para seu governo. (…) Entretanto receba 

cumprimentos do amigo Cassiano Barbosa. (2) 

 
Implantação 
A casa insere-se num quarteirão urbano de casas em banda de alinhamento de fachada contínua à 
face da rua. Os alinhamentos da casa obedecem a regras de imposição camarária no cumprimento 
das dimensões das casas confrontantes com 12 m de largura, 15 de profundidade e cércea de 2 pisos 
acima da rua, uma dimensão reduzida para a resolução do extenso programa pedido pelo cliente 
para a casa: 4 quartos, para alojar um casal com um filho, uma empregada e um hóspede. No 
entanto, o arquitecto de forma engenhosa, aproveitando o desnível de cotas entre a frente e as 
traseiras do lote, com cerca de 3,5 m, introduz um “pátio inglês” na fachada da frente conseguindo 
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deste modo resolver a área programática em falta e ficando a casa com 3 pisos utilizáveis todos com 
iluminação e ventilação natural. (fig.3-VAD) 

O discurso de racionalidade moderna e as opções tomadas, segundo razões higienistas e de 
melhor exposição solar são claramente explícitas na memória descritiva deste autor, numa carta em 
resposta ao estabelecimento da mancha de implantação dentro dos limites definidos pela câmara 
com a proposta de duas soluções possíveis. (...) Pretendemos focar os principais condicionamentos inerentes ao 

local e justificar as soluções achadas. De entre os condicionalismos do partido arquitectónico adoptado frisamos: a) no 

terreno marginal sul, existem construções com empenas sobre o terreno do requerente, o que obriga a adossar a nova 

construção e limita a sua altura. b) a profundidade máxima permitida da construção é de 15m e o afastamento da edificação 

à rua de 3m. c) o programa fornecido que preconiza alojamento para uma família de 3 pessoas, um hóspede e uma criada. 

(...) Numa 1ª Hipótese a habitação ocuparia a largura total do terreno, numa 2ª deixaria um passeio lateral e neste caso a 

profundidade de 15m. Tendo em consideração a orientação solar optou-se pela 1º hipótese, por em primeiro lugar ter um 

maior aproveitamento do terreno, em 2º manter uma maior uniformidade deste troço da rua Santos Pousada, visto que o lado 

nascente, se encontra já construída com o mesmo carácter e em terceiro por melhorar as condições de habitabilidade 

enquanto conjunto. Evita-se assim uma fachada de 15m voltada a Norte com a necessária abertura de vãos e a habitação 

fica assim amplamente ensolarada a nascente e a poente. É licito esperar no terraço a poente (aparecer também), resultados 

seguros na protecção da estrutura resistente à acção das amplitudes térmicas além daquelas a obter pela inegável conquista 

da arquitectura contemporânea de condições de natureza introduzindo na habitação, espaço, ar, sol e verdura. (3) 
 
Organização funcional e estrutura espacial 
A casa organiza-se funcionalmente, com requisitos programáticos que revelam uma vivência 
moderna: garagem, quarto de hóspedes, quarto de banho dividido em área de duche e de sanita, 
cozinha desenhada como um laboratório (arrumo para lixo, passa pratos para a sala, etc.). Todas as 
comodidades domésticas com equipamentos e áreas de preparação são pensadas ao pormenor com 
preocupações ergonómicas intelectualizadas no seu dimensionamento projectual. (fig.2 e 7-VAD) 
Distribui-se racionalmente o programa por pisos, ao nível da rua localizam-se as áreas de vivência 
comuns, no piso superior as áreas íntimas dos quartos e na cota inferior de contacto com o jardim as 
áreas de apoio com um espaço recepção ligado ao piso da sala. (fig.1 e 2-VAD). Esta racionalidade 
moderna revela-se sempre, tanto no aproveitamento das condicionantes topográficas para a 
organização programática referenciada, como na caracterização dada aos diferentes espaços 
funcionais, quer ainda na resolução das várias condicionantes infraestruturais, conforme descrito pelo 
autor: Em virtude  do desnível do terreno em relação ao passeio, as entradas foram localizadas no segundo piso. (...) Neste 
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estão distribuídas as seguintes peças: escritório, sala de estar e jantar, sanitários, cozinha e copa, tendo sido separadas as 

entradas principais das de serviço. A garagem fica situada ao fundo da rampa que vence a diferença de nível do passeio para 

o segundo piso. Para maior facilidade e economia do sistema de esgotos e alimentação de águas, estabeleceu-se uma caixa 

vertical de canalizações, situada de forma a servir eficazmente a cozinha, as casas de banho e as retretes dos três pisos. No 

primeiro pavimento, ao nível do jardim, foram distribuídas, as seguintes dependências: quarto da criada com duche privativo, 

retrete e lavabo, arrecadações e despensa – frasqueira. Ao fundo do terreno ficam as instalações de lavadouro, estendal, 

coberto e galinheiro. (3) 

No entanto é notório que a espacialidade funcional se subordinou à imagem pretendida para a 
casa revelando algumas fragilidades no funcionamento e proporção de alguns espaços, o que 
eventualmente se justifica por ser a primeira obra do autor, dificultada pelo uso de sistemas 
construtivos e técnicas inovadoras. Estes factos são referidos numa publicação desta obra na revista 
arquitectura da época: A zona íntima de repouso – quartos, banho e saleta de hóspedes – ocupa parte do segundo piso, 

e abre directamente para o terraço – jardim. Nesta zona pode notar-se que a saleta de hóspedes embora apresente uma área 

razoável, não permite uma boa distribuição de mobiliário, quando adaptada a quarto de hóspedes, devido à forma como 

foram resolvidos os acessos, quer interiores quer exteriores. Por outro lado verifica-se que a retrete e o acesso comum a esta 

casa de banho, são um pouco acanhados, dificultando a sua utilização normal. (4) O acesso interior principal, a 
escada que liga os 3 pisos, conforma-se como elemento arquitectónico que desempenha o papel 
articulador do espaço interno. (fig.8-VAD) Localizada no piso de entrada na centralidade geométrica da 
planta interna quadrada, consegue estabelecer uma visão vertical com o terraço – jardim do piso dos 
quartos permitindo inundar o átrio de entrada de luz Sul – poente. Nos restantes pisos o seu 
adoçamento ao caixilho da fachada (respectivamente no primeiro e terceiro piso) configura-a como 
volume plástico interno e externo por excelência, conforme se percebe no desenho de perspectivas do 
autor e nas fotografias do alçado do jardim. (fig. 5 e 16-VAD) O posicionamento central que este 
elemento toma na planta quadrada denota a vontade de se impor como elemento autónomo o que se 
confirma num desenho totalmente solto das paredes divisórias internas. (fig. 2-VAD) O interior previsto 
com armários embutidos, despejados do estorvo dos móveis reflecte também o aproveitamento total 
do habitáculo assente numa valência de racionalização moderna. (fig.2,5 e 7-VAD) 

 

Expressão formal 
A casa de planta geometrizada inscreve-se virtualmente num quadrado perfeito conformando-se no 
paralelismo à rua e às paredes de meação do lote sendo esta figura geométrica pura apenas 
expressamente legível no segundo piso (fig.2-VAD). Nos restantes pisos a figura virtual é mantida pela 
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matriz de pilares redondos aparentes de métrica regular rígida que no interior se soltam sempre das 
paredes confirmando a estrutura independente da “planta livre”. A geometria pura do volume cúbico, 
de formalização rigorosamente mais estrita na fachada principal e nos limites da 2ª planta, ao 
libertar-se no 1º e 3º pisos para além de afirmar a flexibilidade da planta e do alçado livre, exaltam a 
interpenetração de espaços interiores – exteriores no logradouro – jardim e na cobertura – jardim 
formalizados, deste modo, mais expressivamente na fachada traseira. (fig.18 e 19-VAD) Esta liberação da 
rígida modulação reguladora da abstracção geométrica da matriz base quadrada, corresponde nos 
volumes interiores e nas fachadas traseiras a expressivos planos oblíquos e volumes cristalinos 
quebrados que fogem à ortogonalidade e ao perímetro “puro” imposto. Os planos ou caixas oblíquos 
procuram de forma dinâmica, quer na fachada traseira quer nos espaços internos, pôr em realce, por 
um lado, a métrica regular e, por outro, a subversão à mesma, conferindo uma dinâmica de 
elementos em equilíbrio numa composição espacial moderna de contraste entre, a estrutura regradora 
e a liberdade dos elementos conformadores do espaço. (fig.4,16 e 20-VAD) 

A casa de Santos Pousada, conforme o próprio autor refere, reduz-se no essencial a duas frentes, 
dado que as fachadas laterais são tratadas apenas como empenas prontas a suportar o crescimento 
futuro da rua a Norte. No entanto, estas empenas são trabalhadas como um pano independente de 
textura em granito de modo a reafirmar e enquadrar o “objecto moderno” entre planos. (fig.15 e 16-

VAD) O autor apropriou-se da “reminiscência” das paredes de meação em granito da casa oitocentista 
do Porto (existente já na empena Sul) dotando-o de um novo carácter compositivo e plástico. A 
fachada de frente para a rua respeita e mantém sempre o alinhamento das restantes construções 
envolventes em contraste com a fachada oposta para o jardim que é completamente liberta em 
composições volumétricas. Sugere-se nesta construção de duas frentes, a permeabilidade transversal 
entre o jardim e a rua, enfatizado pela ideia de suspensão do volume nestas fachadas. A suspensão 
do volume é sugerida, na fachada traseira, a poente, através do envidraçado para o jardim e na 
fachada da frente através do fino rasgamento ao nível do solo e do “pátio inglês” relvado que 
simultaneamente enfatiza o afastamento intencional com a rua e acentua o carácter intimista, e 
predominantemente maciço do alçado. Este elemento arquitectónico, o “pátio inglês”, define-se, deste 
modo, como espaço de corte entre a “rua corredor” pública e a área doméstica, estabelecendo-se o 
acesso à casa através de dois passadiços: um para a garagem e entrada principal, outro de serviço. 
(fig.17 e 20-VAD)  

A fachada da rua eminentemente fechada para o exterior, celebra a lógica Corbusiana de “fenêtre 
à longueur” numa lógica compositiva de fachada livre e geometria rigorosa a subentender os traçados 
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2 – Fachada da frente da casa “Stein”, de Le Corbusier, 1927 reguladores, em que a leitura do vão é tida como fino rasgamento de separação dos pisos conjugada 
com cavidades em reentrâncias (jogos de cheios e vazios entre panos de reboco e vidro). A excepção 
a esta lógica conceptual, denunciada nas “janelas” pontuais que aparecem a meio do alçado 
obedece a uma imposição camarária. Efectivamente a Câmara assustada com o radicalismo da 
solução, o encerramento visual da casa ao espaço público, levantou obstáculos ao projecto que só 
foram ultrapassados após a intervenção favorável do Professor Carlos Ramos, membro à data do 
Conselho de Estética, que obrigou mesmo assim à introdução das duas janelas pontuais actualmente 
existentes no alçado principal (fig. 20-VAD) (inexistentes no projecto inicial) (fig.4-VAD). De facto, no 
projecto inicial os vão desenhados neste alçado mais fechado concentravam a visibilidade na relação 
directa com a rua, ora nos ocos/vazios das “lógias”, caso nomeadamente do escritório e hall de 
entrada (1º piso) e do quarto da filha e saleta de hóspedes (no 3º piso), ora inserindo vãos em lógicas 
de “painéis compositivos”, caso da cozinha (1º piso) e quarto dos pais (do 3º piso), funcionando 
sempre o fino rasgamento de vidro a todo o comprimento da casa, apenas como entrada de 
ventilação e iluminação natural para todos os compartimentos.  

Contudo, o mais interessante, nesta estrutura compositiva da fachada, é o aproveitamento dos 
princípios Corbusianos de fachada livre e da “fenêtre à longueur” total para a resolução das 
condicionantes específicas deste projecto (fig.2). A primeira condicionante residia na orientação solar 
desfavorável (de acordo com os pressupostos modernos do grupo) da fachada da rua a Nordeste 

(fig.6-VAD). A segunda condicionante residia na obrigação de respeitar o plano de contínuo urbano das 
construções existentes com um alçado convencional de janelas verticais pontuais, contrária à lógica 
horizontal moderna. Com condicionantes tão desfavoráveis, a concepção arquitectónica aposta em 
racionalizadamente distribuir o programa de serviço para esta fachada e contrariamente à 
representatividade da fachada convencional nobre para a rua, contrapor motivações “modernas” com 
um alçado reservado e fechado para a rua. A radical “fenêtre à longueur” em continuidade total 
serve, deste modo, para além de compor o alçado “moderno”, resolver habilmente os requisitos 
funcionais destas áreas programáticas (de serviços), sempre com o mesmo critério de estratégia 
compositiva. Simultaneamente resolve-se neste alçado, (com este artífice) a ideia de suspensão do 
volume relativamente ao solo auxiliado pelo desligamento produzido pelo “pátio inglês” numa fresta 
contínua que garante assim a iluminação e ventilação também dos compartimentos de serviço em 
cave. De facto, a solução do alçado da frente resolve internamente bem a organização das áreas de 
serviço e simultaneamente permite enfatizar a abertura da casa para o interior do lote a Sul/poente, 
espaço que nesta frente é desinibido das envolventes e autonomizado, como anteriormente referido, 
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através das duas paredes de granito laterais, uma existente outra criada, a prolongar o espaço próprio 
da casa. (fig.1 a 4-VAD) Neste alçado virado para o logradouro jardim, o desenho é liberto com a 
horizontalidade moderna a ganhar nova força pelo recurso à suspensão em pilotis no piso de 
contacto com o jardim e o último piso recuado a criar um terraço (no 3º piso). Esta “outra” fachada 
“principal” para o jardim trabalha assim por oposição à da rua abrindo-se praticamente em portas 
contínuas de vidro para os terraços-jardins (1º e 3º pisos) ou compondo-se através de vãos 
horizontais de grandes dimensão no piso das salas (2º piso). (fig.5,16 e 20-VAD) 
 
Soluções construtivas e materialidade arquitectónica  
A estética “purista” desta casa comparativamente às anteriores analisadas neste capítulo III.2, exigia 
uma gramática depurada e abstracta que obrigava a repensar com outra lógica os recursos 
construtivos existentes quer na experimentação de novos materiais e técnicas construtivas quer na 
recriação de novas formas de utilização de materiais e sistemas correntes/convencionais. Neste 
sentido uma das grandes inovações desta casa revela-se sobretudo a nível estrutural com a aplicação 
de um sistema portante de lajes maciças e pilares em betão armado, estudado pelo engenheiro 
António Soares (1919), conhecido colaborador dos modernos arquitectos portuenses.  

A grande novidade avançada é a consumação da “planta livre” utilizando o sistema Dominó, isto 
é, a separação estrutural dos elementos portantes verticais dos horizontais que é revelada e assumida 
plasticamente. Deste modo as paredes funcionam independentemente dos pilares, apenas como 
divisórias do espaço. Por seu lado, as próprias lajes de pavimento são construídas em betão armado 
constituído por elementos vazados armados em duas direcções, perfazendo uma laje maciça ligeira, 
com um sistema, muito amplamente divulgado nas revistas técnicas da época e que já tinha sido 
empregue pela dupla Cassiano Barbosa e Arménio Losa no “Edifício da Carvalhosa”. Esta construção 
em laje usando armaduras cruzadas, (na aplicação estrita da “planta livre”) foi um avanço para a 
liberdade compositiva das diferentes plantas da habitação com todas as paredes exteriores e interiores 
a serem colocadas livre e independentemente da estrutura. Este projecto foi dos primeiros dentro do 
grupo a ser construído integralmente de betão, seguindo o desenho do sistema Dominó, realizado 
com pilares e lajes maciças sem pórticos, de modo a evitar as vigas à vista. (fig.10-VAD) Os pilares de 
secção circular foram pintados de azul-cobalto constituindo-se como mais uma referência “purista” de 
destaque abstratizada da métrica estrutural. A introdução das novas tecnologias construtivas aliou-se 
neste trabalho ao rigor dos artesãos da construção civil que cumpriram com mestria a 
pormenorização rigorosa elaborando com uma grande qualidade final o betão que permitiu, por 
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exemplo, não rebocar o pilar do piso de R/C virado para o jardim. A composição “purista” é, no 
entanto, ajustada ao encaixe da casa no local, condicionada ao desenho urbano de casas contínuas 
em banda, funcionando a introdução das paredes de meação em granito com um papel 
eminentemente formal, e não estrutural, de membrana de corte com a envolvente e também de modo 
a evitar algumas patologias construtivas. Procurou-se evitar a construção de cunhais de tijolo, sobretudo nos ângulos 

das placas de cada pavimento; apenas no caso da parede Sul e poente se adoptou este sistema para tentar resolver um 

problema de fachada. Neste caso pôde verificar-se, já depois do acabamento exterior aplicado (cavan), que a parede poente 

rachou junto ao cunhal; este facto talvez se possa atribuir-se à diferença de comportamento da laje e das paredes de tijolo em 

relação às diferenças de temperatura. (3) Deste extracto da memória descritiva depreende-se preocupações 
assentes na arte de bem construir que se traduz no apuramento do sistema construtivo e do pormenor 
com um conhecimento técnico actualizado (por parte do autor) sobre o comportamento dos materiais. 
O comportamento térmico, por exemplo, justifica a execução de uma segunda parede exterior em 
tijolo a revestir todas as lajes, nas fachadas mais expostas ao sol. (fig.9-VAD) Esta arquitectura 
caracteriza-se por uma vontade maioritariamente no uso de novos materiais e técnicas que resultam 
de novas formas. Neste sentido, aparece o uso experimental de um sistema integralmente novo de 
impermeabilizações e condução de águas pluviais como o aplicado no terraço-jardim do piso dos 
quartos ou na cobertura de uma só água. Esta cobertura reinterpreta um sistema convencional de 
telhado perceptível no seu desenho inclinado agora ajustado a um novo material (o lusalite) e a uma 
nova formalidade. (fig. 13-VAD) O lusalite é aplicado com o mesmo procedimento construtivo que (a 
telha) numa cobertura em telhado “tradicional”, ventilado e com uma sub estrutura em asnas de 
madeira, apesar da construção de uma laje de tecto em betão armado no último piso. Esta solução 
em telhado para uma cobertura, de resolução técnica mais fácil (à data), permite assim, que 
formalmente no alçado da frente a platibanda ganhe presença de modo a esconder a cobertura de 
uma só água em fibrocimento e a resolver com a correcta proporção o pano de superfície necessário 
à leitura volumétrica “cúbica” do alçado da fachada da rua. A utilização de uma larga pala na 
fachada posterior evitará a presença da cobertura em telhado. O autor resolve assim com técnicas 
locais a noção de cobertura plana, continuada assim sempre presente, indo ao encontro da solução 
inicial do projecto com a cobertura em laje horizontal e solário, solução posteriormente abandonada 
por constrangimentos orçamentais. Mantêm-se o uso experimental da cobertura plana (inovadora à 
data em Portugal) apenas no terraço – jardim do terceiro piso, demonstrando a sua pormenorização o 
conhecimento disciplinar deste autor relativamente às técnicas modernas de construção. Como já 
anteriormente referido nas várias cartas escritas entre os elementos do ODAM, o debate e a troca de 
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3 – Maqueta da casa à La Plata, de Le Corbusier, 1949 informação, entre as várias gerações de arquitectos, mantinha-se não só no interesse dos conteúdos 
conceptuais da nova estética mas também na compreensão da sua valência construtiva, numa 
validade física da forma moderna. A construção desta forma moderna é, deste modo, resolvida, na 
essencialidade do pormenor, segundo o lema de Mies “Deus está nos pormenores” visível, por 
exemplo, na forma como a linha de beirado, nas situações aparentes (alçado da rua) é rematado pelo 
fino rufo em alumínio a substituir o encaixe da telha na platibanda, o que permite a desejada 
expressão mínima e linear para o limite “purista” do volume cúbico. O detalhe dos chapins de remate 
em finas lajetas de betão armado na varanda do quartos (fig.13-VAD) ou os peitoris em betão das 
janelas do terraço à face ou ainda a resolução das soleiras em aço nos caixilhos das janelas (fig.9 e 12-

VAD), todos estes pormenores, procuram reduzir ao mínimo a sua expressividade dimensional. O 
cuidado necessário à protecção dos problemas construtivos, escorrências de água, 
impermeabilização, acção mecânica, etc., são formalizados numa expressão delgada, pouco saliente 
da face da parede de modo a confundir-se com a ideia de superfície imaterial de reboco branco, 
definindo-lhe com estes elementos apenas um limite incorpóreo. O embutimento, no alçado traseiro 
dos tubos de queda das águas do terraço, no interior das lajes e paredes, através de soluções de 
caleiras trabalhadas em negativos no betão é mais um caso que demonstra simultaneamente o rigor 
técnico das soluções construtivas e o domínio formal da sintaxe desta casa moderna que não permite 
que as quedas em cerâmicos de “grés” sejam colocados à vista no exterior da fachada (de forma 
convencional) a perturbar a formalização abstracta do volume balançado e suspenso em pilotis. (fig. 3 

e 4-VAD) Deste modo, toda a pormenorização é sempre trabalhada a desmaterializar-se, e depurar-se 
de modo a corresponder à abstratização subjacente aos conceitos “puristas” do projecto, pondo em 
relevo um dos paradoxos do moderno, a complexidade do pormenor que se formaliza numa ausência 
de materialidade de estética abstracta e depurada. Considerou-se uma base estática de construção, uma estrutura 

de betão armado, sobre a qual apoiarão todas as paredes exteriores e interiores que serão colocadas livremente sem implicar 

com os pilares da estrutura. Aquelas serão duplas e estas simples e qualquer delas serão construídas em tijolo. A zona dos 

quartos é coberta com uma placa encabeçando a estrutura protegida com uma cobertura em Lusalite devidamente ventilada. 

O tratamento exterior das paredes das fachadas será em reboco áspero e pintado com tintas quase próximo do branco. As 

caixilharias serão em macacaúba funcionando dentro destas primeiras, caixilhos de correr, fixos e basculantes de forma a 

assegurar um bom rasgamento e ventilação das várias dependências. O pavimento das várias peças será em taco de 

madeira, mosaico cerâmico e betonilha esquartejada. (3)  
Com as mesmas premissas “puristas” se posicionam os caixilhos próximos da face exterior da 

fachada da rua que associados à cor branca da casa pretendem assim manter esta superfície imaterial 
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4 – Sala de jantar da casa “Cook”, de Le Corbusier, 1926 pouco “espessa”. Internamente esta leitura é também perceptível pela continuidade do tecto rente ao 
caixilho formalizando, assim, planos verticais e horizontais de materiais diferentes (estuque e vidro) 
realçando com mais nitidez a pureza da forma “revelada pela luz” corbusiana. (fig.2 e 20-VAD) 

Na fachada poente, obedecendo ao critério de contraste, entre fachadas, as caixilharias da sala 
tornam-se mais expressivas, menos abstratizadas, (remetendo já para a arquitectura de Le Corbusier 
dos anos 40) (fig.3), configurando-se o grande janelão horizontal, como rasgamento único a resolver 
numa solução de princípios compositivos “puristas” através da sua extensão toda a iluminação deste 
piso, simultaneamente os compartimentos da sala e da garagem (fig.4-VAD). Esta composição do 
alçado posterior mantém, no entanto, o mesmo critério para a ventilação dos compartimentos que o 
aplicado na fachada de frente. A divisão dos caixilhos comporta o vão total estreito e basculante, 
uniformizando a lógica do pormenor nos dois alçados e resolvendo, deste modo pela sua divisão em 
dois, a possibilidade de execução de toda uma fachada em vidro construtivamente condicionada a 
uma medida de vitral mais pequena. O painel de vidro mais pequeno, serve assim para ventilação 
cumprindo os requisitos funcionais e é colocado superiormente, junto à laje, mantendo-se à face 
exterior da superfície de reboco, não deixando antever no exterior a espessura da parede. O painel de 
vidro maior, ao nível dos olhos, desenha-se em painéis de correr, procurando a amplitude máxima de 
comunicação com o exterior, configurando já neste caixilho, comparativamente ao do alçado da rua, 
uma leitura de maior profundidade numa solução que revela, o Corbusier já mais preocupado com a 
resolução expressiva, técnico funcional do caixilho e menos dependente de concepções “puristas”. (fig. 

14-VAD) Esta ideia é reforçada pelo Brise-soleil móvel, que protege o envidraçado da sala comum, 
uma estrutura ligeira de madeira revestida a alumínio composta por três barras horizontais e quatro 
verticais pivotantes. No interior este caixilho conforma a ideia de caixa de vidro e madeira reforçado 
pelo painel de apoio do estore interno desenhado como parapeito da janela. (fig.4) e (fig.14-VAD) Mas, 
mesmo estes caixilhos mais expressivos contrariamente às soluções convencionais, são desenhados 
como caixas em madeira, numa depuração do pormenor dos elementos constituintes (aros, bites, etc.) 
sem elementos de consoeiras, ombreiras, soleiras ou padieiras interiores em madeira, sendo o remate 
destas peças resolvido com um pré-aro que configura a “alheta” de desligamento do plano do 
caixilho com o reboco contínuo do tecto. Os restantes caixilhos deste alçado (no R/C e piso 3) 
mantêm o mesmo pormenor de correr de modo a permitir a interpenetração franca com os espaços 
exteriores ajardinados. Este alçado poente é o que claramente expressa melhor as preocupações 
contemporâneas quer na expressividade do uso dos pilotis, dos balanços ou dos elementos 
arquitectónicos de protecção solar, como palas e brise-soleil, no seu correcto uso, como atestam os 
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aprofundados estudos de protecção solar da fachada poente do autor (traçados de insolação) (fig.6-

VAD). A materialização dos elementos arquitectónicos obedecem a um princípio conceptual que 
mantém a sua coerência linguística (estética) podendo-se neste sentido perceber, a formalização do 
limite da fachada da rua em que o muro tradicional é substituído pela fina grade metálica, elemento 
que se quer transparente /inexistente apenas cumprindo a sua função de limite de protecção, ou 
ainda a depuração dos pormenores interiores, como as portas sem frisos, a inexistência de rodapés, 
etc. Tudo pormenores que exigiam um conhecimento e capacidade técnica diferente da tradicional 
como a necessária para resolver uma janela de guilhotina (sistema de abertura corrente no Porto) com 
recurso a contrapesos dada a sua grande dimensão (fig.11-VAD).  

No pano de parede, que se solta, virada a Sul, está patente, uma escultura de Júlio Pomar, em 
alumínio que atesta na época a ligação da arquitectura às artes plásticas facilmente compreensível 
tendo em conta a formação escolar comum. (fig.15 e 16-VAD) 

 
Pressupostos arquitectónicos 
Esta casa será a concretização da mais “pura” lição Corbusiana, do conjunto de obras apresentadas. 
Desenvolvida com a racionalidade moderna que assinala as obras deste autor caracteriza-se pelo uso 
dos modelos exteriores de uma forma mais pura e levada até ao seu extremo clarificador. De matriz 
Corbusiana e integrada num lote em continuidade urbana, esta casa, constitui-se como das mais 
interessantes, pela forma inteligente como resolve diversos problemas: a resolução coerente e 
extremamente “pura” de uma imagem moderna tentando cumprir todas as premissas dos cinco pontos 
propostos por Le Corbusier “purista”; o terraço – jardim; os pilotis; a “janela corrida”; a supressão da 
cornija; a “planta livre”; a fachada livre; mesmo quando as condicionantes específicas do projecto 
parecem não as permitir cumprir. Paradoxalmente, apesar das premissas “puristas” Corbusianas 
utilizadas como referência não serem propriamente conotadas pela sua sensibilidade ao “sítio”, é na 
resolução notoriamente singular de encaixe da casa no terreno e na envolvente urbana como recurso 
a um novo elemento arquitectónico – o “pátio inglês” - e no cumprimento das diversas limitações 
regulamentares bastantes restritivas que a obra adquire a sua mais valia, parecendo tirar vantagens 
das condicionantes ao projecto quer para a organização funcional da casa quer para a sua liberdade 
compositiva. A intervenção, contrária a uma solução urbana convencional, de uma fachada contida e 
fechada para a rua que negando aberturas francas à frente principal para permitir reafirmar em 
oposição, na fachada para o interior do lote em plena liberdade, a composição dinâmica moderna de 
frente para o jardim, numa clara subversão à noção de frente traseiras ensinada na academia.  
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III.2.4 1950 Casa Joaquim Costa, arquitecto Celestino de Castro 
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1- Painel da casa Joaquim Costa apresentado na Exposição VII EGAP 
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A “máquina de habitar” de tecedura artesanal 
[Imagens a consultar no anexo documental com a designação VAD (Ver Anexo Documental)] 
 
Contexto da obra 
A casa Joaquim Costa projectada em 1949 e construída entre 1950 e 1952, relativamente à casa 
José Braga do mesmo autor, localiza-se num lote de maior largura (22 x 48m) numa área de lotes de 
casas unifamiliares isoladas, o que permitirá, a Celestino de Castro, uma maior liberdade projectual 
que na anterior. Neste sentido não surpreende que o autor implante um volume de geometria 
primária pura, um cubo isolado, no meio da largura do terreno, continuando, segundo ao autor, a 
cumprir o alinhamento relativamente à rua das casas vizinhas mais próximas. 

À semelhança da casa José Braga o autor trabalha o terreno para uma imagem pretendida. O 
desnível de 1,6m do terreno relativamente à rua é aproveitado para encaixar a casa permitindo o 
acesso directo à garagem e ao átrio da casa. Cria-se por desaterro um piso semienterrado cuja 
entrada para iluminação e ventilação, formaliza a suspensão do volume. As zonas acima da cota do 
terreno correspondem à área habitável por excelência (quartos e salas) (fig.3 e 4-VAD). PROGRAMA E 

CONDICIONAMENTOS - Habitação para pai, mãe, filho e hóspedes temporários; - Dimensões do terreno: cerca de 22 m x 

48 m; - Orientação do maior lado: nascente – poente, - a divisão de lotes no quarteirão, será semelhante à existente; - cota 

do terreno superiormente à rua: cerca de 1,60 m; - o afastamento das fachadas, Norte e Sul das futuras habitações não 

ultrapassará 8 m; - o lado poente da rua do Amial, está livre de construções; - o panorama que se alcança para este lado é 

vasto e em dias limpos alcança o mar. (1) 
 
Organização funcional e estrutura espacial 
A casa inscreve-se numa planta quadrada que disciplina o volume cúbico e distribui as áreas 
programáticas numa organização funcional racionalizada em três pisos e estratificados de cima para 
baixo segundo o seu carácter mais ou menos privado. No 3º piso de quartos localiza-se, o quarto de 
hóspedes, o do filho e o dos pais com um Boudoir” numa relação privilegiada para o 
terraço/varanda. No 2º piso localiza-se, a sala-comum, a saleta e escritório, a cozinha e respectivas 
áreas de apoio de copa, com a introdução de uma entrada secundária numa antecâmara da zona de 
serviço. No 1º piso, térreo, localiza-se, a garagem, o átrio de entrada e na zona em cave, as áreas de 
serviço em falta: quarto da empregada e serviços anexos (fig.1-VAD). Tal como na casa José Braga, a 
caracterização e o estudo do correcto dimensionamento ergonómico e funcional das áreas de 
equipagem mais complexa (as cozinha e casas de banho) revelam as preocupações das novas 
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Casa em La Plata, de Le Corbusier, 1949 
2.1 – Planta do 2º andar 
2.2 – Alçado virado para a avenida 

vivências modernas, no entanto, a grande diferença funcional estrutura-se no acesso à habitação feita 
a partir do piso térreo, abaixo da área de sala que se quer a uma cota superior de comunicação com 
o jardim. Esta circunstância obrigará à introdução de um grande átrio envidraçado que resolva, 
através da caixa de acesso vertical, a comunicação franca da entrada com o piso superior da área 
nobre da casa; as áreas comuns das salas. Curiosamente a formalização das escadas numa caixa 
“ortogonal” e a sua localização interna, enfatiza a grande diferença nesta estrutura compositiva 
interna desta casa comparativamente à da casa José Braga, esta última com uma escada não regular 
formalizada de modo dinamicamente diferente em todos os pisos. De facto, nesta casa Joaquim 
Costa, apesar da presença compositiva da planta livre com a estrutura modulada dos pilares 
alinhados aparentes (neste caso só três), o espaço interno aposta numa concepção mais ortogonal e 
menos independente da estrutura, provavelmente pelo acerto das divisórias internas à divisão métrica 
da fachada leve modulada, o que concretiza um desenho mais contido dos espaços interiores do que 
na casa José Braga (com excepção de umas tímidas torções internas, sem consequências radicalmente 
expressivas). (fig.2-VAD) De facto, o esforço expressivo nesta casa concentra-se na criação de uma ideia 
de espaços de intermédios. Espaços de transição entre o interior e exterior (as varandas, os terraços), 
entre abertos e fechados que por desfasamento, avanços e recuos e posicionamentos de 
deslocamento intercalares (esquerdo-direito) que compõem leituras de continuidade ou mudanças de 
direcção, realizando, por esta via, a dinâmica da casa. (fig.5-VAD) 

 
Expressão formal  
Exteriormente os vazios “intermédios” (fig.7-VAD) permitem simultaneamente visualizar os pilares centrais 
que ora os atravessam, tornando-se visíveis do exterior, ora se perfilam junto ao caixilho, privilegiando 
a sua leitura interna, mas sempre trabalhando este jogo de mediação dos deslocamentos dos cheios e 
vazios dos panos de fachada translúcida através de uma composição dinâmica em equilíbrio. 

Na fachada da rua, estes vazios “intermédios” são legíveis, em todos os pisos. Desde, o espaço 
exterior recuado no piso térreo criado como “alpendre” coberto a permitir a leitura do piloti, ou a 
varanda do escritório do 2º piso, ou ainda, o terraço do 3º piso ampliado verticalmente pela 
introdução do acesso à cobertura transformada em solário. Curiosamente estes vazios não destroem a 
leitura prismática do conjunto que é posteriormente reforçada com a formalização em grelha do 
quebra-luz a regrar o efeito único da fachada (a lembrar posições próximas da casa La Plata de Le 
Corbusier) (fig. 2.1 e 2.2). 
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3- Fachada das traseiras (jardim) da Casa “Stein”, de Le Corbusier, 1927 
A fachada posterior para o jardim (solução final na fig. 6-VAD) concretiza a lógica de fachada livre de 

membrana, não portante, numa geometria perceptivelmente mais funcionalista. O desenho de divisão 
dos painéis envidraçados recorre ao rasgamento fino e total com o pequeno caixilho basculante 
inserido, como anteriormente ensaiado na casa José Braga, rasgamento que continua a expressar as 
preocupações recorrentes e comuns a esta geração moderna: a boa ventilação e iluminação dos 
espaços internos. Ressalta neste alçado como singular, o terraço da sala que se expande interior e 
exteriormente resolvendo a transição para o jardim com um “plano” que se quer suspenso e de onde 
se solta uma rampa liberta da orientação (paralelismo) da casa assemelha-se a outra escala ao 
desenho dos terraços posteriores da casa Stein. (fig.3)  

A sucessão de claro-escuro, criada pela interpretação dos vazios “intermédios”, conjugada com a 
expressividade do desenho dos caixilhos painéis canaliza a conquista plástica destes alçados.  

A cobertura tomada como mais um piso de vazio “intermédio” exterior utilizável é formalizado 
através das paredes de granitos, Norte e Sul, que se estendem acima da sua laje protegendo este 
espaço dos ventos e deixando as fachadas opostas, abertas, apenas protegidas com uns “leves” 
elementos metálicos. As fachadas em granito, para além de delimitar o cubo, cumprem, deste modo, 
a sintaxe de lâminas como pano fechado em que se permite, apenas, rasgos maiores acima do limite 
superior da laje de cobertura, no recurso a um vocabulário claramente corbusiano (como se desenha 
no alçado Norte). Estes limites definidos pelas lajes de pavimento do 2º piso e pela de cobertura, 
encerram a área efectiva dos dois pisos habitacionais, onde apenas são permitidas aberturas pontuais 
que não destroem o carácter de pano fechado. (fig.4 e 5-VAD) 

A composição de fachada ora em painéis ora em reentrâncias totais permite resolver internamente 
a diferença de panos de paredes numa lógica de negação dos elementos convencionais de remate, 
(concoeiras, padieiras, guardas etc.). A materialização dos espaços interiores recorre à abstractização, 
à semelhança do referenciado na casa José Braga e contrária à materialização utilizada por Viana de 
Lima na casa Aristides Ribeiro. A. SOLUÇÃO ARQUITECTÓNICA Referir-nos-emos apenas à solução geral da 

habitação. Da relação das várias dependências e sua distribuição pelos vários pisos, falam pormenorizadamente os desenhos 

juntos. Procedeu-se ao desaterro a fim de instalar a garagem e serviços; o quarto da criada, por falta de espaço nos outros 

pisos, ficou no primeiro; apesar de estar em parte aterrado, tem condições de higiene, ventilação e insolação; janelas altas e 

um pé direito de 2,80 metros, asseguram estas condições. O pequeno afastamento das habitações, levou a conceber esta, 

aberta para nascente e poente, e os vãos da fachada Sul são apenas os necessários. A solução adoptada beneficia dos 

melhores pontos de vista e de boa orientação; o sistema de aquecimento (radiante), anula a fraca insolação de Inverno; de 

Verão os envidraçados das fachadas úteis, são protegidos do sol por quebra-luzes e persianas metálicas interiores. A pequena 
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dimensão da planta tem por fim, permitir envolver a casa com árvores de várias espécies (folha caduca); a habitação ficará 

directamente ligada à natureza, condição essencial de todo o alojamento. A cobertura em terraço, permite uma protecção 

eficaz da placa de betão armado, e o gozo de um vasto panorama; economicamente não tem desvantagens em relação a 

qualquer outro tipo de protecção. (1) 

 
Soluções construtivas e materialidade arquitectónica 
A concepção compositiva desta habitação assenta no contraste com que se trabalham os limites e as 
faces do prisma cúbico. As duas paredes laterais paralelas aos limites do lote, são trabalhadas como 
planos de contenção e fecho do volume, a Norte e Sul, e contrapõem-se às de direcção oposta 
formalizadas com a ideia de fachada completamente aberta. Estas últimas, a poente e nascente, 
celebram a “orientação canónica” da habitação moderna e privilegiam, segundo o autor, a poente, 
pela ausência de construção do outro lado da rua, a vista para o mar enquanto a nascente, o 
usufruto da natureza – o jardim (fig.7 e 8-VAD). Efectivamente o acabamento, destas duas fachadas de 
frentes, executadas em painéis leves de madeira e vidro e em grandes abertos em vazio (na fachada 
para a rua) reflecte a ligeireza e transparência pretendida. Estas fachadas fazem a sugestão explícita 
ao uso de elementos secos na construção da habitação unifamiliar, numa alusão à lógica da 
“máquina de habitar” (corbusiana) e na apologia à pré-fabricação para uma maior rapidez da 
construção. No entanto, a “máquina de habitar”, aqui concretizada não recorre somente à métrica do 
“sistema dominó” que se resumiria nesta casa, às três fiadas únicas de pilares a eixo da construção, 
mas divide a capacidade de suporte da laje de estrutura armada em duas direcções (à semelhança da 
casa José Braga) com os dois planos resistentes laterais de alvenaria de granito (numa abordagem 
próxima à casa Loucher de Le Corbusier, como exposto no subcapítulo II.1.2) (fig.2,5 e 6-VAD) 
Efectivamente esta casa, a pressupor, à priori, processos produtivos e técnicas radicalmente mais 
modernos que a casa José Braga, erguida como “objecto” isolado que permite a leitura da totalidade 
do seu ângulo revelador de efectiva geometria cúbica, utiliza, no entanto, recursos construtivos mais 
tradicionais: a parede de granito, os painéis em madeira; introduz, deste modo, uma nova textura 
“matérica” à plástica (imaterial) purista. (fig.7 e 8-VAD) 

O uso simultâneo de soluções técnicas sofisticadas e inovadoras no sentido de obtenção do 
conforto e vivência moderna, como por exemplo, o sistema embutido de pavimento radiante no chão 
(o primeiro à data no Porto), a impermeabilização do “terraço-jardim” ou ainda a execução dos 
delgados quebra-luzes em betão na fachada poente, reafirma que as opções tomadas no uso dos 
materiais tradicionais correspondem, não a uma simplificação executiva, mas ao valor qualitativo e 
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4 – Fachada principal da fábrica Duval, de Le Corbusier, 1946 diferenciadamente representativo atribuído a mão-de-obra e expressão dos sistemas tradicionais. (fig.9-

VAD) SOLUÇÃO CONSTRUTIVA. O sistema construtivo baseia-se numa solução mista: paredes laterais portantes, de granito, 

e placas vazadas apoiadas naquelas e em três pilares centrais de betão armado; a placa de cobertura será protegida por um 

impermeabilizante tipo RALL e por uma camada de terra com 0,20 cm de espessura. As paredes interiores são em tijolo 

furado; as fachadas nascente e poente são quase inteiramente montadas a seco, e constituídas por uma grade geralmente em 

madeira, vedada com: placas de madeira prensada extra dura e cristal, combinadas de forma a satisfazerem as várias 

necessidades. Previu-se uma caixa vertical para as canalizações, à volta da qual se agruparam a casa de banho, W.C. 

lavabo, cozinha e aquecimento. (1) 

 
Pressupostos arquitectónicos  
Esta casa, no conjunto de obras analisadas, configura-se como a concretização da “casa máquina de 
habitar” reivindicada na segunda etapa padrão do grupo ODAM como ideal a atingir. O 
cumprimento dos cinco pontos de sintaxe do ODAM de reminiscência “corbusiana”; a “planta livre”, a 
fachada livre a cobertura em terraço, a suspensão em pilotis e a estrutura independente são 
formalizados, nesta casa, entre a ética da parede resistente e do painel leve de construção a seco 
(soluções largamente experimentadas por Le Corbusier na década de 40) (fig.4). Esta oposição que se 
poderia adivinhar proveniente de um imaginário estético material (à data centrado no betão e na 
chapa metálica) é aqui formalizada para um desembaraço no reconhecimento da qualidade 
representativa e valorativa do material tradicional, – o granito – e no aproveitamento das capacidades 
artesãs do trabalho em carpintaria “construindo-os” com um desenho distinto que introduz com uma 
nova carga plástica, numa transposição do passado ao presente como melhor nos esclarece o autor 
no último tópico da sua memória descritiva do projecto: SOLUÇÃO ESTÉTICA. A solução estética desta 

habitação funda-se num conceito actual de encarar estes problemas. Posemos de parte qualquer ideia de subserviência para 

com o passado; se vivemos nos dias de hoje devemos encarar esta questão com actualidade. Só assim se poderá acrescentar 

com o tempo, mais um elemento na tradição arquitectónica do nosso país. Tirou-se partido do contraste do material das 

várias paredes; as voltadas a Norte e a Sul são em granito aparente, e a nascente e poente francamente abertas e 

envidraçadas. As varandas previstas nas duas fachadas permitiram um jogo de volumes claro e sóbrio. “Tout est continu: Ies 

traditions et les revolutions. Les revolutions sont la reaction exactement contigue à la stabilité anterieure ; la tradition est la 

chaine ininterompue d'evenements créatifs”. (4) 
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III.2.5 1950 Edifício do Ouro, arquitecto Mário Bonito 
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A unidade de habitação da cidade parque metrópole no coração oitocentista 
[Imagens a consultar no anexo documental com a designação VAD (Ver Anexo Documental)] 
 
Contexto da obra 
Esta obra do edifício do Ouro desenhado pelo arquitecto Mário Bonito com a colaboração de Rui 
Pimentel, elemento também do ODAM (embora à data ainda estudante) foi apresentada em projecto 
na exposição realizada pelo ODAM, no Ateneu Comercial do Porto em 1951. Do historial do projecto 
contam 3 fases, o anteprojecto aprovado em Outubro 1951, alterado em Setembro 1952 e o 
aditamento definitivo em 1954. 
 
Implantação 
O bloco habitacional e de serviços do Ouro contrariamente à autonomia urbana do modelo “teórico” 
de base, a unidade de habitação colectiva da cidade radiosa que foi pensada para um espaço aberto 
sem pré-existências construídas, insere-se numa parcela urbana com uma relação obrigatória com a 
envolvente constituída por edifícios de tipologia urbana “tradicional” do princípio do séc. XX no Porto. 
(fig.1-VAD) Este edifício, consentido a custo pelas entidades camarárias como solução de excepção 
dado o carácter social das habitações propostas, estabelece uma ruptura de escala com os 
alinhamentos de fachadas e cérceas dos edifícios envolventes. Esta solução em “altura” é 
prudentemente justificada pelo autor como necessária para a obtenção de uma renda económicas 
para os trabalhadores da Empresa industrial do Ouro. Dada a grande extensão de frente do edifício 
(de 60 m), o número elevado de habitações pretendidas, a garantia de níveis de salubridade igual 
para todos os apartamentos e o assegurar da execução económica dos espaços do imóvel, de acordo 
com a memória descritiva do projecto, só com esta solução era possível assegurar a renda 
económica. Entende-se, ao que parece, que as previsões de alinhamento e de cércea contrariam, de certo modo, a 

doutrina do recente Regulamento Geral das Edificações Urbanas. Como se depreende da leitura do ante-projecto, trata-se de 

um conjunto arquitectónico, a uma escala e com uma finalidade que requerem soluções espaciais e estas conduzem a um 

tratamento arquitectónico específico; assim, e por um lado, o aproveitamento em altura é que garante a execução económica 

do imóvel com o consequente barateamento das rendas atribuíveis a cada célula e o seu desenvolvimento em espaços com 

áreas desafogadas; por outro lado, tais factores e os condicionamentos relacionados com a higiene e salubridade, implicam 

solução que não só faz ultrapassar, em altura, os limites da cércea estipulados no art. 59º do referido Regulamento, mas 

também obriga, com excepção do pavimento ao nível da Rua, ao recuo dos restantes pavimentos, em relação ao alinhamento 

dos edifícios ora existentes. Cumpre-nos acentuar que só condicionando desse modo o ante-projecto foi possível conciliar a 
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sua concepção com as directrizes de ordem económico-social. São elas: 1º- barateamento das rendas de habitação; 2º- 

aproveitamento das zonas centrais, para construção de habitações económicas colectivas, em soluções de alta densidade 

populacional; 3º- organização criteriosa das células de habitação com desafogo de áreas atribuídas aos espaços habitáveis. 

(1) 

A resolução formal deste edifício, recuado relativamente à rua, resolve e materializa o dilema que 
o próprio autor questionou, no congresso nacional de 1948, na sua tese manifesto “Tradição e 
Regionalismo”, contra o bom senso, a sobrevivência do passado, faz-se persistir os alinhamentos à margem da rua, 

formas contrárias ao bem-estar dos homens uma vez que o buzinar estridente dos veículos impacientes prejudica a 

recuperação física do cidadão (2). Neste sentido compreende-se o grande recuo do volume correspondente 
às áreas residenciais relativamente à envolvente, embora curiosamente o volume concede nas áreas 
públicas do R/C ao alinhamento com as fachadas dos restantes edifícios à face da rua. (fig.18-VAD) 
Alinhamento que se compreende pela transposição do entendimento das valências modernas tomadas 
na prática arquitectónica, não como axiomas ou dogmas a priori, mas antes, adoptados à realidade 
envolvente. 
 
Expressão formal e materialidade arquitectónica 
Formalmente, o próprio programa induz à ruptura ao incluir estabelecimentos de lojas, uma garagem 
pública e um número invulgarmente grande de habitações económicas num só edifício, uma solução 
inovadora para Portugal. O programa de uso público formaliza-se num embasamento em “tabuleiro” 
térreo mas o corpo habitacional recua em relação à rua o que lhe permite subir em altura e 
conquistar presença e autonomia formal. Este “tabuleiro” de embasamento cria um terraço visitável, 
uma segunda “cota térrea”, de onde se sugere a efectiva elevação do corpo habitacional pela 
colocação, nesta 2ª cota aterraçada de habitações menos profundas. (fig.21 a 23-VAD) Esta resolução 
formal do embasamento, resolvida de forma singular neste edifício traduz uma nova compreensão do 
“modelo de unidade habitacional isolado da Cidade Parque”, resolvida aqui, paradoxalmente, na 
continuidade da rua corredor e configura-se com um modelo “intermédio” de abertura urbana que se 
constitui para o ODAM como “solução modelo” de modernidade para as “cidades históricas”. A 
continuidade do alinhamento das construções existentes é resolvida assim no projecto final, com uma 
galeria coberta, que protege o interior do envidraçado das montras e o acesso à garagem pública, 
rematando nos seus extremos com os acessos verticais para as habitações e a uma cota sobrelevada, 
as habitações dos porteiros à face das construções vizinhas. (fig.9 a 17-VAD) A fachada do primeiro piso, 
acima do “tabuleiro terraço”, ainda mais recuada que o corpo dos pisos tipos habitacionais, liberta os 
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2 – Fachada Oeste da Casa do Brasil na Cidade Universitária de Paris, de 

Le Corbusier, 1957 
pilares (a lembrar os pilotis) e cria uma galeria exterior coberta, espaço de transição entre o terraço 
exterior e o acesso às habitações T1 deste piso com um quarto. Este 1º piso é aqui entendido como 
um programa de espaço exterior como é visível ao nível do tratamento dado às superfícies internas 
das paredes, à fachada e aos diversos detalhes, (iluminação e materiais) todos eles criando o 
pressuposto de um edifício elevado do chão (fig.23 e 24-VAD). A materialização deste piso compreende-
se melhor se atendermos ao primeiro projecto licenciado na câmara em 1951 que previa todo este 
piso aberto e livre, como área exterior de uso colectivo. (fig.5-VAD) Esta procura conceptual remete 
para a forma do “imóvel de habitação” assente em pilotis sem ocupação térrea no R/C apesar de, 
neste caso, o edifício assentar na plataforma de embasamento correspondente ao piso térreo de 
acerto com continuidade edificada urbana. O carácter experimental introduzido na formalização de 
novos modos de vivência colectiva e urbana são claramente explicitados pelo autor na sua memória 
descritiva de 17 de Outubro de 1951. Como se vê, no ante-projecto apresentado houve a preocupação de obter 

células funcionalmente perfeitas, com espaços desafogados e de rendas económicas, à custa do aproveitamento máximo da 

altura e da concepção arquitectónica em moldes especiais. Sucede, ainda, que o edifício irá marginar uma rua antiga, sem 

características arquitectónicas respeitáveis, rua essa que iria receber valorização de um novo imóvel concebido para as 

prementes actuais necessidades da Cidade. Tal edifício patenteado a certas inovações, como a existência de uma zona livre, 

etc., pode, no aspecto experimental e enquanto se verifique útil, contribuir ainda para o ajustamento de futuras e perfeitas 

soluções no campo da habitação e do urbanismo citadino. Finalmente, o próprio desenvolvimento da construção numa frente 

de 60 metros, a complexidade do seu programa, além do mais que foi dito, justificam que ele seja considerado edificação 

cuja natureza, destino ou carácter arquitectónico, requeiram disposições especiais, como está previsto no citado Regulamento. 

(1) 
A matriz de composição simétrica e o embasamento unificador do conjunto, configuram elementos 

compositivos “clássicos” que foram cruzados com elementos de desenho arquitectónico modernos, à 
semelhança do edifício Casa do Brasil na Cidade Universitária de Paris de Le Corbusier, enfatizando a 
ruptura urbana do “objecto” habitacional. (fig.2) Um destes elementos de ruptura, mais claramente 
identificáveis, é o volume mais alto das caixas de escadas, todo envidraçado e apenas travado 
horizontalmente nas divisões dos patamares das escadas com vigas em betão armado com uma 
imagem que se referencia a obras do mesmo período no contexto europeu. Este elemento com um 
acabamento transparente em vidro, facejado com a fachada do 1.º piso mas recuado relativamente a 
todo o corpo habitacional, reforça a leitura de autonomia em relação à envolvente. O volume das 
escadas deixa a descoberto as empenas dos edifícios laterais tratadas como um pano de alvenaria de 
tijolo maciço, à semelhança do edifício, também travado horizontalmente com lintéis de betão à vista, 
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elementos que tomam na composição de conjunto o lugar de cenários independentes (fig.19 e 20-VAD). 
A leitura diferenciada dos elementos compositivos do “objecto” em relação à envolvente é estendida 
às suas diversas partes constituintes num jogo de volumes de vocábulo moderno, assente na 
diferenciação das várias componentes funcionais do edifício, transpostos para o desenho da sua 
fachada. Neste sentido, esta leitura, é materializada com os acessos como corpos verticais 
transparentes, contrapostos ao corpo habitacional de desenho a enfatizar o sentido horizontal com 
grandes e profundas varandas corridas unificadoras de uma leitura contínua mas que permitem 
identificar, os blocos “cavan” das cozinhas, as varandas mais abertas das salas e as mais fechadas, 
em tijolo maciço, correspondentes aos quartos (fig.18-VAD). Esta variedade de elementos e materiais 
conjugados numa linguagem única que remete para o entendimento do critério compositivo moderno 
é claramente explícito na memória descritiva do autor, (…) a realização técnica – a estrutura resistente deste 

imóvel será constituída por pórticos afastados de 6,10 m, medidos entre os eixos das vigas. Os pavimentos serão realizados 

com elementos pré-fabricados. As divisórias interiores e painéis exteriores serão de tijolo, sendo a sua espessura de harmonia 

com o papel que desempenhem. D – síntese estética – as dimensões e distribuição dos diferentes pisos conferem ao bloco um 

sentido horizontal que se pretendeu reforçar pela continuidade das varandas. Contudo, procurou-se fugir à monotonia pela 

inserção de panos verticais de elementos vazados, modulação da construção de molde a criar no observador a ideia de 

variedade dentro da uniformidade dada pela distribuição simétrica das habitações (1). No que respeita aos materiais 
de construção, toda a superfície do “objecto”, embora desenhada com o rigor e sistematização das 
estruturas de betão armado, é rebocada e pintada com as cores dominantes na rua, à excepção dos 
espaços das varandas que se afirmam marcadamente modernas contrariando as limitações do 
mercado pelo uso de materiais pré-fabricados como o tijolo vidrado e as grelhas de cimento (fig.25 a 

28-VAD). Este uso de elementos de indústria standard encontra-se na linha de defesa da arquitectura 
moderna que Mário Bonito faz na sua comunicação no congresso de 48 (ano de formatura) alegando 
ao uso dos “métodos técnicos estandartizados” e propondo a aplicação de novas técnicas e formas. 
 
Organização funcional e estrutura espacial  
Este edifício com garagens e lojas no nível térreo e seis pisos de habitação é, tipologicamente 
inovador pelo seu esquema distributivo de fogos em galeria trabalhando de modo diferenciado nos 
vários pisos, consoante as solicitações programáticas. No 1º piso, a galeria, serve a Norte as 
habitações T1, do 2º ao 5º estabelece-se a galeria a Sul, para os T3 e na cobertura em recuado 
localiza-se os T0 e T1. 
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3 – Parcela da fachada da Unidade de Habitação em Marselha, de Le 

Corbusier, 1946 
A 23 Setembro de 1951, na primeira versão do projecto, o edifício de 61,80 m x 11 m x 80 m já 

era constituído por rés-do-chão, cinco pisos e terraço (1), com o piso térreo avançado até ao limite da rua. 
(fig. 1 a 7-VAD) O rés-do-chão em estrutura de galeria destinava-se a lojas, acesso às habitações e à 
garagem pública, com entrada e saída de carros por baixo do edifício mas funcionando num espaço 
exterior do restante terreno livre do lote. Entre estes acessos à garagem e na continuidade do passeio 
da galeria pública do R/C estava previsto uma baia de circulação, para abastecimento de gasolina às 
viaturas, solução que parece acolher a ideia de acessibilidade automóvel dentro da “casa máquina de 
habitar”. No primeiro piso, entre o R/C e o “piso habitacional tipo”, foi deixado um espaço exterior de 
utilização colectiva, uma solução que pretende reforçar a ideia de edifício assente em pilotis com 
espaço livre coberto, de inspiração corbusiana. Nos pisos superiores, recuados em relação à rua, 
situavam-se as habitações em quatro pisos com distribuição em galeria exterior e entrada par cada 
uma das habitações pela rectaguarda do edifício, organizado pela tipologia tipo T3 conjugada 
simetricamente em pares o que permite uma variante de um T4 associado a um T2 colocada 
centralmente no edifício. Esta variante rentabilizava as áreas de circuito da galeria para a habitação 
mantendo o princípio racional de associação modular. O terraço de cobertura com espaço exterior à 
“Corbu”, era constituído por duas casas de porteiro correlacionadas com o acesso vertical 
rematando-as formalmente com uma planimetria mais liberta e cobertura inclinada em “asa de 
borboleta” a lembrar as soluções brasileiras. 

Na versão definitiva que se constitui como o projecto de 1952 a que se anexou as actualizações 
parcelares de obra (expressas no aditamento de 1954) a solução tornar-se-á menos generosa. (fig. 8 a 

17-VAD) Os pisos livres serão abandonados em favor de um maior número de habitações. As casas de 
porteiro, inicialmente localizada na cobertura será instalada em sobre-loja na área pública junto à 
entrada, nos topos do edifício. O espaço colectivo do 1º piso passa a ter habitações com um quarto 
(T1) e a cobertura passa a ter 8 habitações com um quarto e estúdios (T0 e T1). Mantém-se o piso 
tipo habitacional com habitações de 3 quartos (6x (T3) por piso) mas sem variantes programáticas. 
Esta rentabilização ao máximo do edifício retira carga expressiva às áreas livres, de modo mais 
notório, no assentamento do edifício no solo que inicialmente era formalizado no 1º piso 
completamente livre e na cobertura em “terraço-solário”. 

 
Pressupostos arquitectónicos 
O edifício do Ouro, localizado na Rua Fernandes Tomás no Porto, dentro do conjunto de obras 
seleccionadas, será assim o primeiro a experimentar de uma forma mais intransigente um programa 
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de edifício habitacional colectivo servindo os princípios modernos e sugerindo como base organizativa 
e formal o imóvel urbano “do Bloco de Marselha” (1945-1952) (fig.3). Conforma-se como edifício alto 
de ruptura de escala com a cidade existente que resolve a relação com as pré-existências urbanas 
mas num desenho de “academismo” moderno ao se exercer, por um lado, uma composição de 
fachada simétrica e por outro, num edifício que se vira fundamentalmente a Norte revelando uma 
maior preocupação na imagem da fachada principal para a cidade que no aproveitamento da melhor 
orientação solar. No entanto, o edifício, configurando-se como “objecto” que aproveita as 
capacidades técnicas e plásticas do novo sistema em betão na construção do “imóvel autónomo” que 
reivindica as mais valias da Cidade Parque moderna de “mãos dadas” com as preexistências urbanas 
oitocentistas. 
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III.2.6 1950 Edifício Soares & Irmão, arquitectos Arménio Losa e 

Cassiano Barbosa 
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1- Fotografia da época da fachada principal 
2- Fotografia da época do enquadramento urbano 



 
Edifício de léxico moderno problematizado à inserção de sentido urbano oitocentista  
[Imagens a consultar no anexo documental com a designação VAD (Ver Anexo Documental)] 
 
Contexto da obra 
Conforme explicado anteriormente, os blocos colectivos designados como prédios de rendimento, 
eram a forma mais corrente de colmatar a lotação urbana. Preferidos nas zonas urbanas centrais de 
maior densidade pela sua proximidade à área comercial, administrativa, às estações de transportes e 
às escolas, no início da década de 50 estavam praticamente confinadas no Porto a um perímetro à 
volta da praça da liberdade. 

Entre 1939 e 1945 Arménio Losa, integrou a comissão técnica do planeamento urbanístico da 
Cidade e ocupou-se de planos parciais para problemas circunscritos da rede urbana fundamental do 
Porto. Esta possibilidade representou para o escritório de Arménio Losa e Cassiano Barbosa, a 
oportunidade mais do que de testar novas formas de cidade, à sua problematização, através da 
aplicação de princípios modernos em propostas de novas formas residenciais à escala urbana que se 
constituem modernamente como organismos mais complexos com a inclusão de programas de 
utilização colectiva. As novas formas, a dimensão do impacto social e cultural destes “factos 
colectivos” que propõem diferenças no “uso” e “modos” de apropriação espacial da cidade 
relativamente à estrutura oitocentista, é o que se propõe analisar nesta obra de edifício terciário misto, 
de escritório e habitação, de Ceuta. (fig.1 e 2) 

 
Estruturação urbana 
A Rua de Ceuta, projecto do Arménio Losa enquanto arquitecto do Gabinete da Câmara Municipal 
do Porto entre 1941 e 47, tinha como princípio a criação de uma avenida com uma escala 
condizente à contígua Praça de Ceuta e a ligar à Praça Carlos Alberto. Esta avenida só foi 
parcialmente construída não tendo sido realizada a sua ligação entre a rua José Falcão e a Praça 
Carlos Alberto o que confere actualmente um sentido anacrónico à largura do perfil da rua de Ceuta 
e tornando inteligível na sua totalidade o sistema urbano inicialmente proposto por Arménio Losa. A 
ideia de transformar a Praça de Ceuta, inicialmente fechada na sua frente poente por um conjunto de 
casas oitocentistas num cruzamento de novas vias com a formação de novos quarteirões assenta no 
uso dos planos de melhoramentos. Estes planos introduzidos nas principais cidades do país pela mão 
de Duarte Pacheco e posteriormente concretizados nos planos gerais (1) é projectada neste caso na 
procura de uma escala metropolitana. A nova dimensão da rua permitiu a construção e rentabilização 
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3 - Relação dos autores dos projectos das frentes da R. de Ceuta 

1   – (1951 – 1954) Arq. Arménio Losa 
2   – (1951 – 1954) Arq. Carlos Neves 
3   – (1953 – 1955) Arq. Agostinho Ricca 
4   – (1952 – 1955) Arq. Mário Ferreira 
5   – (1955 – 1958) Arq. Mário Bonito 
6   – (1950 – 1954) Arq. José Moura da Costa 
7   – (1955 – 1956) Arq. Manuel Magalhães 
8   – (1954 – 1956) Arq. Júlio Brito 
9   – (1954 – 1956) Arq. Carlos Neves 
10 – (1951 – 1956) Arq. Agostinho Ricca 

de uma nova frente de construção com edifícios em altura, aproximadamente de 6 pisos numa 
operação que segundo Arménio Losa provocou a demolição das frentes existentes e obrigou à redefinição das novas 

frentes condicionadas às sobras dos logradouros existentes. Com um comprimento de 107 metros e um perfil, de 20 metros, a 

nova volumetria propunha edifícios de alinhamentos contínuos à face da rua com R/C e 5 pisos. (2) 
Estes princípios de ordenamento da cidade com alinhamentos das cérceas que estabelecem regras 

precisas de leitura global da unidade do conjunto assenta na ideia da construção contínua à face da 
rua e que do ponto de vista urbanístico é característico da estratégia de intervenção urbana da cidade 
oitocentista. Confere-se uma leitura homogénea ao conjunto urbano proposto, numa estratégia de 
fachada planeada de standard iluminista, aqui garantido pelo uso de um módulo de matriz de 
construção seriada. (fig.32-VAD) 

A rua é dividida, segundo um eixo de simetria, em lotes da mesma dimensão dos dois lados da 
rua, no total de 5 lotes, três centralmente de igual dimensão de frente e dois de excepção nos 
extremos. No entanto a resolução morfológica apontada para a fachada da rua, (visível no desenho 
de planta e alçado) resolve o desequilíbrio associado às diferentes medidas de frente de lote, 
dimensionadas de modo a permitir idênticas áreas totais de construção bruta pela (proposta) de 
leitura identificadora de um módulo repetível de fachada a permitir a unidade do conjunto. (fig.3) 

O grande desnível do novo arruamento constitui-se também como um desafio para esta leitura 
homogénea do conjunto. No entanto as regras precisas de articulação de cotas, pisos, o desenho 
prévio de linhas horizontais de composição estruturantes das fachadas, mas, sobretudo, o módulo 
base padrão introduzido, a disciplinar, geométrica e morfologicamente, o conjunto das fachadas 
Norte e Sul mantêm a proporcionalidade e o controlo do conjunto (visível também por exemplo na 
modelação da estruturas do Brise soleil) (fig.34-VAD). É assim definido um papel regulador ao 
plano/projecto que através da definição de regras e padrões arquitectónicos permite a intervenções de 
propostas individuais, sem a perca contudo de uma leitura arquitectónica do todo, numa estratégia 
que associa modo de intervir “iluminista” com um entendimento moderno da importância da forma do 
“tipo” arquitectónico como revelador dos conteúdos vivenciais da nova cidade. 

A formalização do edifício por estes autores, adopta assim, elementos do léxico moderno, cobertura 
plana, Brise soleil nas fachadas a Sul, ”balcone e loggia” nas fachadas a Norte, em simultâneo com 
regras oitocentistas relativas a alinhamentos, cérceas, especificações dos materiais de revestimentos de 
fachada e cor, o que no final revela uma formação ecléctica a que se associa um pragmatismo 
circunstanciado às necessidades topológico-funcionais do contexto. O objectivo não era para os 
autores conseguir uma imagem uniforme, nem de simetria, para os “objectos” arquitectónicos 
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constituintes, como comprova a diferente selecção compositiva de elementos (imagens) 
arquitectónicos dos dois lados da rua, mas sim, um garante de ordenação e equilíbrio de uma 
dinâmica de conjunto com qualidades arquitectónicas conjugadas através de um sistema de regras 
globais definidas em proporções arquitectónicas que suportassem as propostas individuais de cada 
interveniente.  

Para esse fim e provavelmente no sentido de um maior entendimento das premissas defendidas e a 
sua tradução nas propostas dos “objectos” individuais, intervêm nos projectos destes edifícios três 
arquitectos do grupo: Agostinho Ricca com dois edifícios, Mário Bonito com um e o próprio Losa que 
parece ter deixado para si o projecto perspectivado como um desafio maior. Efectivamente este lote 
exigia uma maior perícia e capacidade arquitectónica na resolução de condicionantes reais mais 
difíceis: constituía-se como o lote sobrante triangular, com a configuração mais irregular do conjunto 
e os extremos de uma dimensão exígua. Estes três arquitectos, são os que efectivamente, no conjunto, 
adoptam gramáticas de conteúdos modernos, contrapostos a uma indistinta imagem discursiva das 
restantes obras.  
 
Expressão formal  
É no ajuste à difícil parcela do terreno disponível, um triângulo estreito, e na resolução em dois 
volumes articulados em continuidade, quer com as preexistências urbanas quer com os edifícios 
previstos no plano, que se define a composição morfológica essencial deste edifício (fig.5 e 32-VAD). O 
cunhal, um estreito pano cego, mantém a mesma cércea e configura a continuidade com a pré-
existência do princípio século. Um segundo pano de superfície, correspondente às áreas de programa 
secundário, articula-se numa linguagem mais densa com o gaveto e com áreas programáticas 
principais (salas), estas últimas formalizadas num caixa em grelha suspensa em pilares, salienta-se 
para conquistar o alinhamento com a restante edificação planeada da rua e ampliar a área útil do 
lote. (fig.7 e 9 a 12-VAD) 

A superfície mais densa do alçado em reboco interpenetra o volume “suspenso” da grelha 
prologando-se ao longo do segundo piso e unifica-se ao extremo (lateral) oposto do lote, resolvendo, 
deste modo, o contacto com a rua. (fig.33-VAD) Um extenso mural de Augusto Gomes localizado no 
plano do cunhal por sua vez contribui para levantar o conjunto do edifício e enfatizar o percurso até à 
entrada. (fig.35-VAD) Os dois volumes que compõe o alçado da rua desenham-se em oposição, o 
corpo mais recuado assinala uma superfície densa e seca com uma fenestração de acentuada 
horizontalidade enquanto o corpo balançado é marcadamente aberto e estruturado por um sistema 
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4 – Fachada Norte com a entrada do Palácio do Ministério de Educação 

e Saúde Pública, da equipa de Lúcio Costa e como consultor Le 
Corbusier, 1936 

alveolar de grelhas em Brise–soleil. No entanto esta solução de contraste formaliza-se no contacto 
com os edifícios vizinhos como desenho de transição, numa solução de conjunto em que se reconhece 
a mesma proporção dos elementos arquitectónicos simples associados numa pauta formal que o 
unifica. A diferenciação volumétrica das duas superfícies corresponde a uma espacialidade interna 
diferenciada: as escadas, o espaço ortogonal e rectangular em planta e a sala triangular de ajuste ao 
lote. (fig.7-VAD) 

A marcação da fachada reticulada do Brise-soleil que absorve todos os outros elementos (os 
elementos estruturais) pela experimentação da virtualidade plástica do betão revela o amadurecimento 
do ODAM nesta data (sobretudo desta primeira geração de arquitectos) ao demonstrar as 
capacidades modernas ao nível quer técnico quer formal numa linguagem incondicionalmente de 
grande rigor e concepção em elementos e linguagens próximas do léxico corbusiano ou a lembrar o 
edifício do Ministério da Educação e Saúde Pública, no Rio de Janeiro da equipa de Lúcio Costa (fig.4). 

 
Organização funcional e estrutura espacial 
Os programas inicialmente propostos para estes edifícios visavam proporcionar uma nova oferta de 
vivência moderna para o centro da cidade. O programa misto, com uma grande área reservada a 
comércio e escritórios nos primeiros pisos e menor área de apartamentos no último piso, confere a 
este edifício um carácter de equipamento de uso público que era enfatizado com a introdução de um 
pequeno apartamento só com um quarto e sala. Este pequeno “estúdio” orientava-se para uma visão 
mais cosmopolita de oferta alternativa aos hotéis correspondendo a uma nova dinâmica comercial 
emergente estabelecida pelos homens de negócios. Infelizmente esta intenção inicial não foi realizada 
tendo o projecto executado sofrido algumas alterações programáticas. Neste sentido, o programa 
para o edifício de Ceuta é constituído, pelos escritórios e área de expediente da firma “Soares e 
Irmão” nos 4 primeiros pisos, por um apartamento por pavimento localizados no 5º e 6º piso, por um 
duplex que ocupa o 7º e 8º piso e finalmente o 9º piso por uma cobertura em terraço com área de 
lavandaria comum. (fig.1 a 8-VAD) Mas contrariamente ao inicialmente previsto no projecto/plano, a 
generosa dimensão destes apartamentos revela um programa destinado a uma estrutura familiar 
burguesa. Esta organização funcional em sequência altimétrica pelos 9 pisos, no entanto, recorre a 
alguns dispositivos espaciais modernos, como o uso de uma galeria contínua localizada no 3º piso, 
na área pertencente à firma “Soares e Irmão”, que se configura como espaço intermédio de 
visualização quer da sala de exposições quer da sala de expediente (de pé direito duplo) conformando 
a fluidez do espaço na vertical e na horizontal, ou o apartamento em duplex no último piso, para o 
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5 – Pequeno histórico do “Brise-soleil” – extracto da obra de Le Corbusier dono da empresa. (fig.3-VAD) No entanto apesar destas inovações tipológicas e espaciais internas 

mantém-se, contudo, patente, o esquema social de uma família burguesa com acesso de serviço à 
cozinha e a existência de um quarto de empregada. (fig. 1 a 8-VAD) 

 

Soluções construtivas e materialidade arquitectónica  
A marcação da estrutura da fachada do corpo principal saliente dilui-se pela presença da fachada 
composta em grelha de Brise-soleil participando como mais um elemento que conforma a retícula 
modeladora aparecendo apenas visíveis no R/C como pilotis mas revestidos expressivamente a granito 
preto (fig.4 e 35-VAD). 

Para além da construção modulada a partir de uma malha de pilares distribuídos numa métrica 
uniformemente regular relegada para segundo plano em favor da forte estrutura compositiva da 
grelha alveolar em betão aparente do alçado, o rigor métrico e geométrico do moderno é aplicado 
também à superfície adjacente da fachada mais densa. Os estudos de protecção solar realizados 
nestes vãos na fachada Sul (fig.13-VAD) que permitiram posicionar correctamente a pala e a dimensão 
do caixilho superior juntamente com os balanços em varanda da “grelha” aparente em Brise-soleil 
(fig.14-VAD), parecem contar numa só fachada a própria evolução de elementos tipo “corbusianos” de 
protecção solar, desde as “palas”, às “lógias” até ao Brise-soleil num sistema “alveolar” total (fig.33-

VAD) e (fig. 5). 
No entanto a execução destes elementos tipo (como aliás de toda a edificação) pressupondo uma 

construção assente na pré-fabricação de elementos em série, portanto de um sistema que se suporta 
na ideia de mecanização de sistemas revela, neste caso, uma preocupação notoriamente reminiscente 
de uma construção de sistemas artesanais. Efectivamente, como se detecta no desenho (fig.14 e 15-VAD) 
ao mesmo tempo que se utiliza já soleiras pré-fabricadas em betão ou sofisticados mecanismos nos 
estores de lâminas metálicas, detalha-se o pormenor da pingadeira em reboco de diferentes 
espessuras à escala natural. Esta atenção ao pormenor aplica-se como controle da expressão final 
moderna que obriga na varanda ao rebaixo do betão de modo a reduzir a sua expressão no topo da 
laje e a permitir a colocação do pavimento de acesso à varanda. 

Esta “expressão” moderna é também impressa nos caixilhos de produção artesanal em madeira 
quer no desenho do seu novo sistema de abertura – de correr – quer no trabalho depurado do seu 
perfil franco quer na sofisticação dos acessórios que permitem melhorar o seu desempenho moderno 
(cantoneiras metálicas, rolamentos em esferas e fechos e puxadores metálicos de molas) (fig.14 a 19-
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VAD). Esta expressão também se aplica aos finos detalhes das suas escadas helicoidais de refinada 
geometria e solução estrutural. (fig.20-VAD) 

A obsessão, destes autores, pela correcta “artesania” do pormenor constitui-se como uma 
constante, levando à procura do desenho total moderno em todas as escalas de projecto. Neste 
sentido se compreende, o desenho obsessivo de todos os elementos de projecto, incluindo: o 
detalhamento da cozinha, a descrição do mobiliário dos quartos, a pormenorização do mobiliário 
móvel, das iluminações embutidas, das guardas das varandas, da porta pivotante do hall de entrada, 
exaustivamente pormenorizada até ao puxador. Pormenorização que ora recorre a materiais 
modernos ou tradicionais, mas sempre numa busca de controle pelo “bom desenho” numa prática 
que se entende de (reminiscência escolar). (fig.22 a 31-VAD) e (fig.37 a 38-VAD) Curiosamente, mantém-se 
uma área de galinheiro no terraço da cobertura que também se desenha pormenorizadamente e que 
evidencia, ainda à data, o carácter marcadamente rural da cultura citadina portuense. (fig.21-VAD) 
 
Pressupostos arquitectónicos  
O edifício é habilmente manipulado no ajuste aos condicionalismos do projecto, desníveis do terreno, 
forma do lote, novos programas (mistos), orientação solar etc. simultaneamente revelando a formação 
ecléctica e a aprendizagem moderna numa simbiose que associa o pragmatismo circunstanciado às 
necessidades topológicas funcionais. 

O edifício de Ceuta pode considerar-se o projecto que conclui o amadurecimento moderno da 
primeira geração do ODAM numa clara conquista por parte destes arquitectos do léxico Corbusiano 
que recorre a elementos arquitectónicos de eleição marcadamente modernos (Brise-soleil, grelhas 
metálicas) em fachadas que pressupõem um elevado nível técnico na préfabricação de elementos 
standard próxima das soluções de edifício de grande escala da moderna arquitectura brasileira (fig.4). 

Curiosamente resolve a sua morfologia moderna numa composição de opostos hierarquicamente 
diferenciados entre, uma grelha expressivamente aberta, em betão, e um pano fechado, em reboco, 
que enfatiza a “fênetre à longeur”, articuladas numa criativa adaptação a uma envolvente urbana de 
pressupostos oitocentista (fig.32-VAD). 
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III.2.7 1951 Bairro Unidade Residencial de Ramalde, arquitecto 

Fernando Távora  
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1- Planta de implantação com sombras do bairro Unidade Residencial de 
Ramalde do arquitecto Fernando Távora 

 



 
A nova urbanística da cidade de “objectos”  
[Imagens a consultar no anexo documental com a designação VAD (Ver Anexo Documental)] 
 
Contexto da obra 
Os bairros de habitação social apoiados e lançados pelo “Estado Novo” tinham o propósito claro de 
para além de colmatar as carências habitacionais entendidas mais como um privilégio do que um 
direito, assegurar simultaneamente a solvência e rentabilidade económica da operação. Nesta 
concepção do habitat que se pretende “economicista” para preservar o cumprimento do plano 
ideológico de defesa da “instituição familiar”, é usado sempre o esquema urbano e tipológico de 
“casa individual com jardim”, normalmente apenas variando a qualidade dos materiais e a maior ou 
menor dimensão da área dada à habitação, consoante o nível social dos utentes (1). Esta estagnação 
tipológica e urbana da casa económica motiva e justifica as declarações escritas do grupo ODAM. 
(subcapítulo II.2.0) Denunciando a pretensa economia subjacente à construção dos bairros sociais do 
“Estado Novo”, o ODAM, alerta para a necessidade de não confundir “casas baratas” com “casas 
económicas” e defende a edificação em bloco como solução ideal para a habitação a baixos custos 
por permitir alojamentos económicos sem redução substancial de área habitável e, neste sentido, com 
uma maior qualidade habitacional. A caracterização dos conjuntos de habitação económica 
produzida pelos arquitectos do ODAM, nesta altura, assenta na resolução dos aspectos negativos dos 
bairros do “Estado Novo”: redução excessiva da área habitacional, extensão desmesurada dos bairros 
no terreno com custos do solo urbano adicionais (incomportáveis), desmultiplicação de todas as infra-
estruturas e falta de equipamentos de lazer, expressivos de uma vivência comunitária urbana, que não 
a própria rua do Bairro.  

O Bairro de Ramal projectado para a federação das caixas de previdência em 1951 e inserido no 
plano de promoção estatal-cooperativo de interesse camarário é assim o primeiro exemplo de 
renovação urbanística no Porto que testemunha a passagem da estrutura urbana do séc. XIX para uma 
proposta funcionalista. A filiação deste bairro à urbanística moderna (na escala do plano) 
nomeadamente aos princípios divulgados pelos primeiros CIAM é notória em novos ensaios tipológico 
– morfológicos da arquitectura habitacional colectiva como forma de construção de cidade. (fig.1) 
Confirma-se, neste Bairro, a tímida pesquisa à proposta de um novo conceito de cidade iniciada nos 
edifícios habitacionais colectivos do ODAM (o edifício da Carvalhosa, o Ouro, etc.) ainda inseridos 
na estrutura urbana oitocentista aplicados agora, a uma estrutura mais alargada de escala de 
construção de cidade. Este conjunto de Ramalde que define princípios completamente contrários aos 
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2 – Estudos comparativos para o sistema de edificação em linha, de 

Walter Gropius, 1930 
cânones oficiais do regime central (baseados nos bairros sociais construídos por casas unifamiliares) 
reflexo de um raciocínio historicista, acrítico e sobretudo estagnado, revela também, por um lado, a 
autonomia crescente de organismos estatais regionais, por outro, a dinâmica da sociedade que 
começava a libertar-se da influência ideológica do regime. 

 
Estruturação e organização urbana 
O plano para a unidade residencial de Ramal iniciado a construir em 1952, terminado em 1960, 
elaborado por uma equipe de arquitectos do serviço de urbanização da Câmara Municipal do Porto 
sob a direcção do Eng.º Miguel Resende, e de reconhecida autoria do arquitecto Távora, foi desde o 
início do projecto constituído por duas fases de construção: duas parcelas paralelas divididas segundo 
um eixo Norte-Sul correspondente a duas etapas de densidades populacionais de construção. Desde 
o começo, o plano geral previa a hierarquização do esquema de tráfego e o projecto de 
equipamentos (uma escola primária, uma creche, um centro de reunião e um teatro ao ar livre) todos 
desenhados com uma definição formal volumétrica que revelava um estado avançado mais de 
projecto que de plano (fig.2 e 3-VAD). O plano, tal como os do “Estado Novo”, era destinado a uma 
área periférica, isolada de tudo, só com vias principais a ligar à cidade, portanto independente de 
qualquer estrutura residencial ou urbana existente. Três anos após o projecto do Plano do Campo 
Alegre (primeiro esboço urbano do arquitecto Távora) torna-se possível, no Porto, a experimentação 
real do espírito da “Carta de Atenas” ao concretizar-se esta primeira fase do arranjo do conjunto de 
Ramal para a federação das caixas de previdência. (fig.1-VAD) Apesar de ser evidente que as ideias que 
presidiam a este plano, independentemente da arquitectura dos edifícios (projectos elaborados em 
colaboração com os arquitectos M. P. Alijó e B. Fabião), vinham com um certo atraso se comparados 
com as obras mais significativas das vanguardas europeias do pós-guerra (2). Este plano constituiu-se, 
no entanto, como a primeira e necessária oportunidade, de um quarto de século passado, erguer o 
nosso bairro Siemens (3), de se contrapor ao espírito acanhado e pequeno burguês de Alvalade há pouco 
terminado e considerado pelas instâncias oficiais como modelo a seguir, constituindo-se efectivamente 
este bairro de Ramalde, como descreve Nuno Teotónio Pereira, decisivamente como o anti-Alvalade, com 

os seus blocos paralelos separados por faixas de verdes e um vocabulário vincadamente racionalista (4). 
 
Expressão formal urbana 
O projecto, segundo palavras do arquitecto Távora executado à “luz” da Carta de Atenas, num plano 

moderno, e moderno implicava continuidade de espaços, edifícios abertos (...) dimensionando-os de modo a permitir um 

416 



 
3 – Modelo de urbanização em fila dupla e modelo de urbanização com 

filas simples transversais às ruas, de Herbert Boehm e Eugen 
Kaufmann, 1930 

mínimo de vida própria com o desenho do tráfego mecânico a perder de importância à medida que se aproxima do eixo 

central de peões, ligando as casas, o parque e o centro comercial (...) (5). Estes espaços abertos eram desenhados 
com recurso a formas lineares, repetidas, dispostas paralelamente, subordinadas à exposição solar 
das fachadas longitudinais nascente/poente e ao correcto dimensionamento entre elas, de modo a 
fomentar a vida comunitária. Esta disposição ideal dos edifícios, seguindo os princípios funcionalistas, 
preconizadas na Carta de Atenas, de implantação “rígida” de blocos iguais, num terreno livre através 
de um “zoning rigoroso”, é aqui apoiada numa estrutura reticulada perpendicular à via secundária 
criada, (a rua A) estabelecendo uma malha viária completamente independente da rua principal 
existente (a Avenida Epitácio Pessoa), à data, o único acesso ao terreno (fig.2-VAD). Os volumes 
alinhados correspondem a blocos de habitação colectivos, tipologia de eleição do grupo e apelam, 
por esta via, à melhoria de condições ambientais da edificação económica. A implantação destes 
blocos parece constituir-se como a aplicação prática dos estudos dos arquitectos alemães do 3º CIAM 
de Bruxelas de 1930 sobretudo se tivermos em mente, a conferência de Gropius de tema “Edificação 
baixa, média ou alta?” (fig. 2). Efectivamente, o plano de Ramalde assemelha-se aos esquemas 
geométricos desenhados por este arquitecto (Gropius) que propõe, com um rigor quase matemático, 
equacionar a correlação ideal entre densidade habitacional, a altura dos edifícios e a distância 
(deixada) livre entre eles. De acordo com estes arquitectos alemães, o esquema linear tornava-se o 
mais congruente com o princípio de repetição de um elemento e a busca de uma seriação (presidida) 
por uma lei constante e necessária à racionalização da cidade concentrada. (6) Efectivamente nos 
vários exemplos modernos de cidade concentrada, o esquema linear aparece como lógica axiomática 
dos agrupamentos residências, a única capaz de garantir a equivalência de condições a todas as 
vivendas, tanto no que se refere à orientação solar como ao desfrute do espaço verde livre, tal como é 
exposto por Herbert Boehm e Eugen Kaufman no seu método de fileiras simples transversais à rua de 
1930 ou concretizado por Otto Haester na Siedlung Friedrich-Ebert-Ring em Rathenow de 1928 (fig.3 e 

4). A solução do arquitecto Távora parte, assim, da forma linear, assente na ideia não de um grupo de 

habitação com seu jardim, mas um jardim com habitações (5) numa nova exigência de uma relação entre o 
usufruto do espaço verde livre e as vantagens urbanas da cidade concentrada, tomadas na 
preferência pela vivenda plurifamiliar organizada em blocos, num “Parque Verde”, segundo os 
princípios defendidos pelo ODAM, e numa implantação que remete para o projecto de Haesler em 
1924 de La Fiedlugen Georsgarten en Cele. (fig.4-VAD) Esta equação, “fórmula” (7), é aplicada ao 
conjunto de Ramalde com a respectiva adequação da altura e volumetria do bloco à dimensão dos 
espaços livres entre eles, numa estratégia que corresponde à divisão das duas parcelas de densidades 
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4- Planta geral da Siedlung Friedrich-Ebert-Ring em Rathenow de Otto Haesler, 

1928 
diferenciadas. A primeira parcela (lado Sudoeste do plano) com edifícios mais baixos, corresponde a 
distancias mais curtas, entre eles, com construção variando entre os 2 e os 4 pisos, a segunda parcela 
(a Nordeste) de distâncias maiores entre os edifícios, corresponde a edifícios de 7 e 8 pisos. O 
desfasamento entre as medidas das duas malhas lineares paralelas quebra as perspectivas 
longitudinais, dos espaços abertos, e na rua de meação a leitura, seriadamente uniforme dos topos 
dos edifícios. Esta opção por duas malhas em paralelo equivale a uma estratégia “mental” de 
organização programática funcional que resolve, por um lado, de maneira expediamente numérica 
duas áreas de densidades e fases de construção diferenciadas e, por outro, parece querer testar mais 
do que uma possibilidade proposta pelos esquemas lineares de Gropius, ao fazer depender o 
desenho do plano a duas malhas lineares ajustadas à configuração e dimensão da parcela de terreno 
disponível. (fig.2,4,7 e 8-VAD)  

O comprimento dos edifícios habitacionais, previstos no plano de 1950, obedece também a uma 
regra de proporcionalidade estética subjacente à solução da edificação linear que obriga, como se 
verifica, a que o edifício mais alto seja mais longo de modo a garantir preferencialmente a sua leitura 
horizontal. Este esquema urbano assente na repetição de esquemas lineares, é assim, ajustado à 
configuração do terreno disponível o que também se reflecte na volumetria para áreas de 
excepcionalidade dos programas colectivos. Estes, representativos de uma nova vivência colectiva 
introduzem programas inovadores de carácter urbano, como por exemplo, o centro comercial, a 
substituir o mercado ou a mercearia, o teatro ao ar livre, o centro de reunião independente do largo 
da escola ou da igreja ou ainda os edifícios específicos para garagens cobertas distribuídas pelo 
terreno. A importância dada a esta fase inicial do plano/projecto de Ramalde (de 1950) advém do 
facto de ela validar o princípio de implantação moderna baseada na seriação de blocos lineares de 
habitação colectiva paralelos, a distâncias iguais seguindo a direcção solar canónica (do moderno) e 
formando um sistema residencial assente na eleição tipológica do bloco colectivo que se regula alheio 
à (anterior) dependência com o sistema viário principal existente, num conceito de terreno livre de core, num 

zoning definido com perfeição (...) (5). Este “zoning” é enfatizado pelo desenho do equipamento que cumpre 
a lógica “funcionalista” de diferenciação morfológico de programas similares com formalizações 
identificáveis. Neste sentido, a creche e escola primária desenham-se dependentes de edifícios em 
barras lineares compostas, numa volumetria mais próximas do carácter de apoio à habitação, a forma 
desenhada com volumes quadrangulares expressa uma ampliada geometria colectiva e o recurso às 
formas curvas, mas de geometria rigorosa e não orgânica, conformam e aplicam-se ao teatro exterior 
e aos recintos desportivos. Todos estes programas “públicos” localizados numa área específica de 
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5 – Vista aérea das vivendas em Blijdorp, de J.J.P.Oud. equipamentos públicos são desenhados de modo a formalizar um grupo de volumetrias claramente 

diversificadas das do edifício residencial linear. (fig.2,4 e 5-VAD) A solução do plano de 1951, 
diferenciado em duas retículas lineares longitudinais, é posteriormente, na 2ª fase de construção do 
plano alterado. A introdução de um volume mais baixo e curto, colocado perpendicularmente entre os 
dois blocos lineares existentes e a aplicação do “módulo” maior num desfasamento 
longitudinalmente, a todo o conjunto, modifica a estrutura do plano. O novo volume a fechar o 
espaço livre entre os edifícios lineares aproxima, agora, o plano a uma lógica de edifícios organizados 
em sectores quadrangulares mais próximo da noção de “quarteirões” abertos. (fig.6-VAD) Do projecto 
inicial de 1951 apenas é executado uma pequena parte localizada a sudoeste do recinto desportivo 
sendo o plano reformulado para a 2ª fase de obra em 1955. Apesar do arquitecto Távora para esta 
2ª fase de construção, propor uma revisão mais profunda do projecto é obrigado a aplicar a mesma 
tipologia habitacional, com mais um piso e cobertura em telhado. Nesta segunda fase, numa época 
já de crítica ao moderno, o arquitecto resolve acrescentar um edifício a fechar e subverter a 
linearidade da solução, passando a criar núcleos abertos, intencionalmente agregados em pequenos 
sectores num princípio em que se subentende já a escala da “unidade de vizinhança” e curiosamente 
parecendo retornar às soluções intermédias dos primeiros modernistas, como por exemplo o projecto 
de J.J.P.Oud para Blijdorp. (fig.5) Reflecte-se esta opção inclusivamente na escolha das cores (ocre, 
vermelho e o cinza do betão descofrado) numa nova atenção ao enraizamento das condições locais e 
aos estudos resultantes do inquérito à arquitectura regional Portuguesa visível num gosto pelo material 
em bruto em detrimento da abstratização da superfície (actualmente as habitações foram pintadas 
com uma cor uniforme não se revelando agora estas preocupações). (fig.10-VAD) Nesta 2ª fase de 
construção funde-se, assim, a solução do esquema linear com formas semi abertas a Sul, 
conformando sectores habitacionais mais pequenos num parque verde único. A 2ª fase do plano 
resulta numa trama homogénea e equipotencial de crescimento linear, mas, num conjunto 
hierarquizado (fig.6-VAD). No entanto, a constituição dos sectores continua como sendo um complexo 
sistema de relação entre edifícios lineares suportados na eleição do tipo arquitectónico do bloco 
colectivo plurifamiliar isolado, entendido pelo ODAM como modo de conceber a vivência moderna, 
mas agora, em vazios hierarquizados em diferenciação de pátios, residência e rua para cada sector. 
Contudo a forma do edifício de fecho, mais baixo e pequeno, assegura também sempre uma leitura 
linear global de base num espaço colectivo de vivência, em que a fluidez, a continuidade e a grande 
medida dos espaços são condições da cidade moderna. No entanto, como referencia o autor a 
experiência, mesmo que arquitectonicamente tardia, não permitiu a sua completa vivência 
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experimental dado que não foi construído o equipamento comum, facto que agravou as relações de 
vivência dos espaços públicos exteriores remetendo-os apenas para o uso exclusivo dos seus 
moradores apesar do pressuposto inicial ser o de um uso mais comunitário e público para a cidade, 
tal como o arquitecto Távora mencionava em 1960: O equipamento era bastante desenvolvido e a orientação 

das fachadas a melhor possível – o que agravou uma condenável geometria já condicionada pelo volume dos edifícios 

previamente projectados e dos quais se introduziram apenas algumas alterações. Passei ali alguns  dos grandes momentos da 

minha vida profissional (...) Depois, a Câmara não fez as plantações previstas; os edifícios públicos e o parque não se 

realizaram; a entidade promotora do empreendimento não tornou possível a revisão dos projectos para a 2ª fase (que agora 

se terminou, apenas com uma nova disposição dos edifícios, cobertura de telhado e revisão da coloração das fachadas); a 

estrutura viária preconizada está comprometida com esta 2ª fase e ocupa o local da Escola pré-orbitário. O desleixo nos 

espaços livres continua e a Federação das Caixas de Previdência parece não construir novos programas porque o custo dos 

terrenos teria ultrapassado as possibilidades. (5) Contudo o mais intrigante neste projecto é as construções 
adjacentes à Avenida de Epitácio Pessoa, localizadas em lotes parcelados idênticos aos de suporte de 
casas unifamiliares, que aparecem indicados numa planta do plano inicial e na perspectiva geral de 
1951, atestando a sua integração intencional no plano parcial de urbanização de Ramalde (fig.3-VAD). 
Este conjunto, parece, à semelhança do bairro económico do “Estado Novo”, assentar na repetição 
celular do lote de habitação unifamiliar alinhado ao longo da rua. Efectivamente, o arquitecto Távora 
apodera-se da retícula de base tipo dos bairros sociais como conformador de um tecido urbano de 
baixa densidade e com um carácter mais “doméstico” do que o proposto para o resto do plano, 
projecta esta “faixa” de transição para o perímetro a Norte no encosto com outro projecto para um 
bairro económico proposto pela Câmara para o local. (fig.4-VAD) 
 
Expressão formal das tipologias  
A subversão da malha de lotes unifamiliares é feita através da associação de 4 habitações em banda 
desenhada com um edifício eminentemente horizontal intercalado com pequenos blocos de 3 pisos. 
Curiosamente estes edifícios localizados ao longo da avenida Epitácio Pessoa parecem comportar-se 
como o laboratório linguístico do conjunto. Os esboços aguarelados dos edifícios respeitantes a este 
conjunto “perimetral” pertencentes ao arquivo original do autor, revelam, para além do cuidado e 
beleza gráfica do desenho, a grande expressividade e arrojo linguística pretendida pelo autor para 
estes edifícios. (fig.14,16 e 18-VAD) No conjunto das 4 habitações em banda o avanço das varandas e a 
proporção (alinhada) das janelas expressas nos dois esboços do autor procuram enfatizar uma 
horizontalidade formalmente purista e de espírito mediterrânico. Num dos esboços, são evidenciadas 
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as chaminés típicas da cultura mediterrânicas e um desenho de planos o outro, é mais expressivo de 
uma abstratização em avanços e recuo de corpos, sobretudo visível ao nível das varandas que criam 
planos e linhas de sombras numa solução próxima, (teste) da usada para as varandas dos blocos 
lineares (fig.14 e 16-VAD). No entanto a solução final para este conjunto de 4 casas em banda opta por 
uma formalização mais de volume maciço que na sua desfragmentação pelicular em planos neste 
sentido, seguindo mais o 2º esboço. (fig.15 e 17-VAD) O edifício de 3 pisos resulta da agregação de 4 
“lotes unifamiliares” num bloco com a sua tipologia habitacional de matriz esquerdo/direito a 
constituir-se também como o módulo base de organização funcional, do bloco linear funcionalista 
aplicado a todo o plano. Divididos formalmente pela escada “transparente” em duas caixas suspensas 
do embasamento em granito reflecte nos seus alçados uma aposta na leitura diferenciada dos 
espaços funcionais internos. Este edifício relativamente ao bloco linear de habitação colectiva é 
composto no sentido de individualizar em volumes os dois núcleos habitacionais através da 
reentrância, transparência e cércea mais baixa da caixa de escadas. (fig.18,19 e 20-VAD) As soluções 
construídas aquém dos estudos dos esboços aguarelados para estes edifícios quer pela 
proporcionalidade dos volumes quer pelo desenho dos vãos drasticamente reduzidos quer ainda pelos 
elementos acessórios introduzidos (prolongamento das telhas em linhas de beirais, desenho de 
assentamento do edifício, exteriores em muros e sebes de vedação etc.) atestam, como confirma o 
autor, as dificuldades colocadas, à data, à liberdade de concretização de um projecto e à sua 
execução em obra. O vocabulário deste bloco de 3 pisos composto por elementos horizontais (planos 
das varandas, vãos horizontais) também contrasta com a verticalidade compositiva dos blocos lineares 
do restante plano, numa linguagem que parece trabalhar por oposição. No bloco unitário de 3 pisos 
a divisão das escadas subentende a procura de uma imagem de fragmento mais doméstico apesar de 
formalizada com uma linguagem de vocábulo horizontal, sobretudo visível no esboço aguarelados. 
(fig.18-VAD)  

No bloco linear de habitação colectiva que se constitui como elemento base de composição do 
plano, a tipologia convencional de caixa de escada central e distribuição de apartamentos 
esquerdo/direito com a mesma dimensão do edifício (padrão) isolado de 3 pisos (como referido 
acima) é formalizado um vocábulo em contraposição com a horizontalidade do volume, numa 
sucessão de planos de superfícies verticais tais como vãos, varandas, escadas, etc. que nos edifícios 
da 1ª fase eram pintados nas cores primárias. (fig.9 e 10-VAD) A grande pala em betão, ligeiramente 
dobrada a anunciar a entrada, bem como as varandas definem elementos planares salientes que 
conferem um apurado grau de plasticidade, a que se associa o ligeiro embutimento em plano de 
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sombra das caixas de estores e guarda dos vãos a formar tiras verticais, enfatizados com diferentes 
cores numa formalização que se pretende de planos de superfície. O rodapé em granito desliga os 
planos de reboco do chão introduzindo na volumetria que se quer abstracta uma linha de sombra 
(uma sugestão subversiva de suspensão). Todos os elementos arquitectónicos e respectiva 
concretização material são formalizados a destacar o carácter pelicular de superfície do volume, 
transformado em planos, desde o pormenor do caixilho em madeira à face da parede, às guardas das 
varandas em ferro e vidro, tudo elementos arquitectónicos a permitir a leveza necessária para destacar 
os planos frontais em reboco que cobrem a laje. (fig.11 a 13-VAD)  
 
Pressupostos arquitectónicos 
O interesse principal do plano de Ramalde provem do facto de ser a primeira tentativa de aplicação 
da estruturação de uma nova forma urbana através da definição de um tipo de eleição, os blocos de 
habitação colectivos defendidos pelo ODAM, e de como ela sanciona o princípio de “Zeilenbau” 
(edificação em linha) (8) posicionando-se como o primeiro caso prático das teorias urbanísticas 
defendidas pelo grupo. Este protagonismo modular na fabricação de um novo tecido, no conjunto, 
afirma-se pela coerência biunívoca dos elementos constituintes entre forma e programa. O Bairro 
constituí-se, deste modo, como motivo de ensaio da pesquisa estética moderna através de uma 
implantação linear, convertida num dos fundamentos da arquitectura residencial do moderno para o 
ODAM, um novo paradigma da forma de fazer residência na construção da nova cidade tendente a 
representar melhor a dimensão igualitária da sociedade moderna por tentar fornecer as mesmas 
condições, numa lógica higienista, aos diversos elementos do conjunto urbano. No entanto, continua 
presente uma preocupação latente humanista, que se manifesta sobretudo na 2ª fase de obra, numa 
caracterização mais intimista e individualizada dos espaços urbanos desassociados aos mais 
funcionalistas iniciais (…) pela primeira vez no Porto se vai tentar a construção, em grande escala, de um grande bairro 

de Casas de renda económica, no regime previsto na Lei 2.007. a iniciativa cabe à federação das Caixas de Previdência, em 

colaboração com a Câmara Municipal que elaborou o respectivo Plano de Urbanização. Foi escolhida para este 

empreendimento a Zona de Ramalde, a nascente da Avenida de Epitácio Pessoa, que reúne para o efeito as melhores 

condições, pela sua magnífica situação e proximidade do centro, servida por carros eléctricos, e com terrenos devolutos com 

a área suficiente para as construções a levantar. O plano compreende a construção de edifícios residências e de serviços de 

interesse público, como escolas primárias e de assistência maternal, centro comercial, garagens, zona desportiva, etc. As 

construções levantar-se-ão no meio de espaços livres, dentro do princípio de criar não um grupo de habitações com seus 

jardins, mas um grande jardim com suas habitações. (5) 
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III.2.8 1953 Edifício de Costa Cabral, arquitecto Viana de Lima  
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1- Planta do piso tipo 
2- Fachada principal Norte 



 
A nova ideia de cidade em “blocos”  
[Imagens a consultar no anexo documental com a designação VAD (Ver Anexo Documental)] 
 
Contexto da obra 
Este edifício de Costa Cabral, tal como o plano de Ramalde do arquitecto Távora, insere-se na lógica 
de defesa dos princípios enunciados na Carta de Atenas que apelam aos modelos da urbanística 
moderna contrária às soluções de planeamento urbano adoptadas e defendidas pelo regime do 
“Estado Novo”. As intervenções urbanas do regime reduziam-se, nas periferias das cidades, (como 
anteriormente referido) à extensão de bairros económicos, inspirados na lógica das cidades jardins 
inglesas, formalizadas com as pitorescas casas “à portuguesa” e no centro da cidade, ao desenho de 
traçados urbanos de rectificação de ruas da cidade tradicional em que as poucas novas parcelas 
edificadas, adoptam a urbanista derivada da experiência da “city beautiful” que cultiva o desenho 
formal de fachadas à face da rua conformando quarteirões para a valorização do espaço público: da 
praça, do largo, etc.  

Contrariamente ao modelo de intervenção urbana do “Estado Novo”, a intervenção urbano de 
Viana de Lima para Costa Cabral, procura validar os princípios da urbanística moderna de modo a 
garantir a equivalência de condições a todos os edifícios propostos no que se refere quer à orientação 
solar quer ao uso do espaço livre. No primeiro esboço do arquitecto é notória a filiação, “à letra”, a 
estes princípios urbanísticos ao basear a implantação numa série de 3 blocos paralelos distanciados 
igualmente entre eles, subordinados à exposição solar “canónica” moderna nascente – poente e 
formando uma estrutura urbana orientada independente do sistema viário (rua) existente. (fig.1-VAD) 

 
Expressão formal urbana 
A proposta de anteprojecto apresentada na câmara, acerta, por fim, a orientação dos edifícios com a 
rua principal de acesso existente, por um lado, pela obrigatoriedade imposta pelos serviços 
camarários de cumprir o alinhamento da rua e por outro, pela vontade de visar um aproveitamento 
máximo do terreno existente, tendo em conta a pequena frente de rua disponível para a construção. 
Nesta solução final, o conjunto de edifícios, agora quatro, são implantados paralelamente à rua mas 
sempre enfatizando a sua autonomia relativamente à envolvente, quer pela sua geometria primária 
isolada, quer pelo insistente recuo do primeiro bloco ao alinhamento da fachada da rua, quer 
sobretudo pelo seu desenho “estruturadamente” moderno. Neste esquisso, os 4 blocos são 
contrafiados segundo o eixo longitudinal do terreno, num desfasamento que permite aumentar e 
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rentabilizar a área do lote, racionalmente assegurando o mesmo espaço livre entre blocos. (fig.3-VAD) 
Este aproveitamento ao máximo do terreno justificará o abandono da implantação inicial 
“independente” orientada a nascente – poente e que não permitia mais do que uma construção total 
com um máximo de 3 edifícios para a “obrigatória” orientação da rua a Norte-Sul. No entanto esta 
cedência à orientação da rua não afastará o arquitecto dos estudos racionalistas de equilíbrio entre 
espaço livre e o construído, através da comprovação de traçados de geometrias rigorosas (ângulos de 
incidências solar, altura dos edifícios etc.) com o parque – jardim a separar os edifícios da rua 
tradicional e a criar circuitos automóvel e pedonais próprios, em consonância com o defendido nos 
seus escritos Devem portanto, as cidades, as vilas e aldeias ser equipadas para que o povo possa em regime de estreita 

associação cultivar racionalmente o espírito e o corpo. (1) (fig.2 e 4-VAD) 

As condicionantes estatais e a procura de novos ensaios urbanos são explícitas na memória 
descritiva do projecto para a câmara o imóvel não foi só localizado mas também projectado dentro das condições 

em que foi fornecida a planta topográfica junta. Julga portanto o arquitecto ter cumprido essa obrigação e ao mesmo tempo, 

ter dado mais um contributo para o novo ambiente da cidade que pouco a pouco se vai acentuando. (1) Este comentário 
do autor revela a consciência da nova leitura de “fragmento de uma nova cidade” que se propõe 
para Costa Cabral assente em formas urbanas abertas que desfazem a continuidade do quarteirão 
urbano e da rua corredor em que se insere para desenhar uma nova forma de cidade em que 
prevalece a ordem geométrica do traçado e a regularidade da construção sempre com a mesma 
orientação do edifício, à semelhança de Ramal. 

A verdade é que a ruptura com os modelos urbanos do regime é realizada nesta obra, (à 
semelhança dos defendidos pelos arquitectos do ODAM nas suas teses escritas) mais pela 
aproximação ao estudo de novas propostas tipo – morfológicas dos “objectos” arquitectónicos do que 
pela apologia a modelos teóricos/experimentais de intervenção urbana e é neste sentido que se torna 
paradigmática a análise desta obra. (fig.5 e 38-VAD) 

As propostas urbanas do ODAM, contrariam as leis da cidade oitocentista assentes na estruturação 
do edificado em que a composição urbana prevalece resultando a habitação como mero subproduto 
e apostam antes na formalização de ”tipos arquitectónicos”, em especial na eleição do bloco de 
habitação colectivo em altura como unidades construtoras da cidade e representativas do espírito 
colectivista de vivência moderna, tal como nos descreve Viana de Lima na sua tese: “ O espírito 

colectivista deve ser adoptado na construção dos novos bairros, para que todos possam desta maneira usufruir as vantagens 

de um perfeito equipamento moderno. Construindo racionalmente casas, pois elas representam o equilíbrio da sociedades de 

hoje. Mas, para construir racionalmente casas, é mister substituir o sistema da construção individual, que pode socialmente 
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Edifício Administrativo “I.R.B.”, dos arquitectos Marcelo, Milton e Maurício 
Roberto 
3.1 – Fachada Norte 
3.2 – Fachada Sudeste 

levar ao egoísmo, pelo sistema de habitação em altura, onde cada família, poderá isoladamente ter o seu lar. Mas é 

necessário que se compreenda que a construção em altura, não destrói nem apaga o espírito individualista; pelo contrário: a 

família vive a sua vida e os seus laços familiares estreitam-se. Esta será a única forma de dar aos homens alegria e optimismo, 

e às cidades, vilas e aldeias, a forma radiosa proposta pela Carta de Atenas. (...).que os benefícios que as realidades técnicas 

permitem, foram usadas para favorecer o custo da construção e para dar à população as devidas condições de natureza. Por 

condições de natureza entende-se a presença de elementos indispensáveis à vida: sol, espaço e verdura. (2)  

O grupo ODAM aposta assim, na formalização de “objectos tipo programáticos” como valores 
arquitectónicos individuais intrínsecos para a resolução da cidade densificada da metrópole moderna.  
 
Expressão formal tipológica 
A grande divergência em termos de opção arquitectónica do conjunto de Costa Cabral, para além da 
diferença clara de escala relativamente ao plano inicialmente previsto para Ramalde reside, de facto, 
na selecção tipo – morfológica dos edifícios habitacionais, desenhados, neste caso, mais próximos de 
“objectos – tipos” de grande escala, considerados como essenciais para equipar uma nova época 
cujo expoente ideal reside na criação de um “único objecto cidade”, próximo do ideário corbusiano 
da unidade de habitação e de Cidade Parque na vertical. Esta imagem, por parte deste autor, 
recorrente da “unidade habitacional” como “objecto” arquitectónico ideal para a resolução do 
problema português do alojamento, compreende-se melhor da leitura dos seus escritos, “Logo o primeiro 

passo a adoptar será o da criação e escolha, eliminando todos os outros, de terrenos favoráveis às melhores condições de 

vida, que satisfaçam os métodos da moderna higiene e que sirvam para obtenção dos efeitos psicológicos no ambiente 

interior, isto é, terrenos humanamente sãos e de imunização natural. Vamos, portanto, exemplificando, expor quais os 

elementos de uma habitação que se poderia denominar Centro Habitacional (cidade jardim vertical) – “Unity Center” como 

lhe chamam os ingleses e “Unité d´habitation” os franceses - destinada a celibatários, casais e para famílias com crianças, 

dentro dos princípios atrás expostas e que constam da Carta de Atenas, já adoptados por vários países, como Holanda, 

Suécia, Bélgica, Argentina, Brasil, Suiça, E.U. da América, etc.) Imaginemos, então um bloco em altura que desse abrigo a 

1000 pessoas – ou seja a correspondência aproximada de 250 habitações individuais – e concebido sob os princípios da 

Cidade Radiosa. Para um bloco dessa natureza e desta amplitude, já poderíamos encarar estas possibilidades. Acessos a 

separarem automóveis e peões; solo livre (...) transformado em parques. O Centro de saúde (...) Andares (...) de 

abastecimentos e serviços (…) Cobertura (...) autentico telhado jardim (...) cada membro da família disporia da sua célula. As 

crianças teriam o seu lugar, independente da dos pais (...) A arquitectura seria o espírito da verdade. (2)  
O conceito desta tipologia corbusiana como imagem a conseguir, é perceptível logo no início do 

texto deste autor pelo o uso da terminologia atribuída a este edifício – o “imóvel”. 
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Embora seja clara a diferença desta obra de Costa Cabral relativamente ao modelo francês, 

aproximando-se mais formalmente das soluções brasileiras, como por exemplo, do edifício de Milton 
e Maurício Roberto no Rio de Janeiro (fig.3.1 e 3.2), a verdade é que este “objecto – tipo” 
arquitectónico proposto – o “imóvel habitacional” – se sustenta melhor individualmente, conforme 
acabou por acontecer embora em termos de solução urbana actualmente se possa estranhar a 
grande dimensão do espaço livre sobrante. (fig.2-VAD) A sua compreensão, do ponto de vista 
morfológico, menos dependente do conjunto inicialmente previsto, configura-se para o ODAM como 
o “condensador social” de um novo modo de habitar portuense pelo inovador número de 
alojamentos por pisos e pelas áreas programáticas de uso público inicialmente previstas no interior do 
edifício.  

Os princípios fundamentais que presidem ao projecto parecem efectivamente apontar algumas 
semelhanças de estruturação com as unidades de habitação corbusianas, embora a diferença de 
escala e de tipologia habitacional deste projecto não permita mais do que subtis alusões a este 
modelo. Curiosamente, no conhecimento da obra deste autor, é mais clara a referência a uma 
pesquisa habitacional mais próxima a este modelo corbusiano, no projecto anterior de habitações 
colectivas, não concretizado, de 1943 para a rua Sá da Bandeira, um projecto a querer reproduzir a 
tipologia de um immeuble–ville portuense (conforme estudado no subcapítulo II.2.5). No entanto 
neste bloco de habitação colectiva de Costa Cabral, revela-se o esforço (inspirado em Corbusier e 
nas vanguardas modernas) de evocar o processo de “condensador social” (3) por dois meios 
arquitectónicos intimamente ligados. Por um lado, com a introdução na habitação colectiva de 
programas de serviços comuns, num único edifício (isolado), que neste caso se traduz, na galeria de 
acesso aos apartamentos, desenhados como expressão da rua pública, e por outro na proposta de 
uma lavandaria e um café no terraço da cobertura, um programa comum de uso público, como se lê 
nos primeiros esquissos do autor. (fig.18-VAD) Este programa das áreas comuns do terraço é 
posteriormente substituído contrariamente à vontade do arquitecto, (sujeitando-se às contingências do 
encomendador privado), no projecto final, substituídas por 2 apartamentos. (fig.19-VAD) A disposição e 
agregação das células estruturadoras da habitação, constituem-se também como outro dispositivo 
arquitectónico representativo deste “condensador social”. Estas células habitacionais criam uma 
correspondência, sobre o plano da função e da representação entre a forma volumétrica unitária e a 
natureza da sua “rompagem” celular de elementos pré-fabricados inseridos numa única ossatura. 
(fig.13 e 14-VAD) Efectivamente a rigidez estática, monolítica, ortogonal do bloco unitário colectivo 
contrapõe-se, à métrica da estrutura celular em betão, preenchida com materiais leves, também eles 
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elementos modulados (tijolo maciço vidrado, tijolo de vidro etc.), plasticamente pondo em dialéctica 
os elementos singulares constituintes do “todo” e exprimindo a diferença entre a célula individual e o 
conjunto colectivo mas num “todo” unitário. (fig.8 e 34-VAD) 

A expressão formal reflecte sobretudo a articulação que a estruturação modular “compositiva” 
permite no controle do conjunto. No entanto, a grelha modular nem sempre coincide com as 
divisórias internas dos compartimentos, reflectindo uma vontade compositiva do autor em trabalhar as 
fachadas não como mero resultado do espaço funcional interno mas antes como um campo de 
experimentação para uma imagem, apontada em expressividades de materiais diversos 
correspondentes a diferentes usos internos mas controlado num conjunto unitário. O esforço de 
diversidade lê-se, na fachada da rua, no uso de vários módulos de revestimento sempre refundados 
relativamente à grelha. (fig.1 e 2) Um módulo corresponde à cozinha do T4 com um caixilho de uma 
única folha num pano total de tijolo vidrado. Um segundo módulo é formalizado em varanda saliente 
em betão correspondentes às salas dos fogos maiores. Um terceiro módulo, constituído como tipo 
repetível, formaliza a “janela horizontal” a toda a extensão do pano, sendo revestido inferiormente a 
tijolo de maciço vidrado e superiormente inserindo com o mesmo carácter de revestimento de lintel 
que abriga uma caixa de estore. Por fim o módulo da grelha de tijolo de vidro, da caixa de escadas, 
com uma bandeira superior basculante de ventilação a alinhar com o lintel dos estores. Mas o mais 
importante nesta formalização, é a sua construção com elementos arquitectónicos do léxico moderno, 
como a janela horizontal, os envidraçados totais, as varandas em planos de suspensão e 
simultaneamente o uso da “janela” isolada estudada até à exaustão em diversas possibilidades num 
sistema que se configura numa linguagem moderna mesmo que com recursos compositivos clássicos; 
como, a simetria, a hierarquia tripartida e a noção de alçados principal e traseiro. (fig.13,14,34,38-VAD) 

Respondendo a um uso mais convencional e especulativo, a protecção solar em estore é inserida 
na composição da fachada, de forma controlada, com o pano de reboco correspondente à caixa dos 
estores alinhado horizontalmente, na mesma fiada, com a fina janela horizontal da caixa de escadas. 
Esta solução de estores muito testada pelos arquitectos Arménio Losa e Cassiano Barbosa nos seus 
edifícios colectivos do início dos anos 40, (caso do bloco da Carvalhosa da Rua da Constituição, etc.) 
é posteriormente substituída pelos mesmos autores, no edifício de Ceuta, com soluções de 
ensombramento mais participantes da morfologia do edifício como: os Brise-soleils ou as grelhas 
metálicas importadas da arquitectura do “Corbusier” brasileiro. Esta obra de Costa Cabral, executada 
três anos após a de Ceuta, contrariamente ao que possa parecer, não significa contudo um 
retrocesso, mas antes o início de uma nova preocupação: a procura de compatibilizar a construção 
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da forma moderna com a requalificação das formas de construir, mediadas pelas necessidades 
específicas da realidade contemporânea. Corrigindo o que pareciam debilidades de uma construção 
de formalização abstractamente esgotada e com fragilidades construtivas, a concretização da 
expressão moderna no uso de materiais e sistemas novos ou convencionais apostando agora mais na 
verdade dos mesmos materiais e sistemas no seguimento das preocupações que chegam do exterior 
mas ajustadas à realidade portuense. 
 
Organização funcional e estrutura espacial 

A construção é constituída por uma cave, rés de chão e seis andares, sendo o último deles recuado conforme se pode verificar 

pela planta e corte A-B. Cinco tipos de moradias foram distribuídas pelos diversos pavimentos e a cave foi destinada a 

garagem dos locatários. (1)  

A solução organizativa da agregação dos fogos do projecto final é claramente uma apologia ao 
bloco unitário de habitação colectiva formalizado com um R/C elevado em pilotis, 5 pisos definidos 
como um paralelepípedo elevado, uma cobertura em terraço e ainda um piso em cave para a 
“moderna garagem” (dada a utilização do R/C para apartamentos). (fig.39-VAD) A organização interna 
articula e agrega várias tipologias diferenciadas. No paralelepípedo elevado, configuram-se cinco 
habitações (2 T4, 2 T1 e 1 T3) como tipo repetível por piso, em corredor/galeria interior que assume 
a ruptura tipológica com o esquerdo/direito dos prédios de rendimentos tradicionais no Porto, no piso 
térreo localizam-se 4 habitações T3 e na cobertura em recuado 2 T5. Os acessos à garagem sob o 
edifício são laterais e na coberta localiza-se a cisterna de água e a casa de máquinas dos elevadores. 
(fig.7 a 16-VAD) 

No interior as áreas generosas dos apartamentos com a amplitude e diferenciação espacial 
semelhante a uma habitação unifamiliar, remetem para uma clientela burguesa e, neste sentido, 
afastando–se da “ortodoxia” moderna da habitação mínima, apesar do programa prever a 
rentabilidade da organização dos fogos com tipologias pequenas (T1) que no entanto reflectem a 
redefinição da unidade familiar mínima actualizada à vivência quotidiana moderna, por exemplo, o 
casal de idosos com direito ao seu espaço independente.  

A leitura de simetria mais expressiva na fachada Norte da rua, corresponde a uma axialidade na 
distribuição tipológica, segundo o eixo central da caixa de acessos. Na fachada Norte, no corpo 
central do bloco de 5 pisos, este espaço central corresponde aos dois T1e à caixa de acessos, do lado 
oposto, na fachada Sul, localiza-se o T2+1 e é o único apartamento que introduz uma ligeira 
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“assimetria” (correspondente à área da cozinha) apesar de “disfarçada” na resolução do 
correspondente alçado.  

Nos pisos tipos, a tipologia T4 com três frentes (Norte, Sul e poente) é colocado transversalmente 
no edifício, nos seus topos, e corresponde à tipologia de organização funcional mais racionalizada 
com uma clara separação da área íntima dos quartos da zona pública e serviços (com o quarto de 
costura ou criada) conseguida pela sua entrada a eixo do fogo. O lado Sul do edifício é ocupado a 
meio pelo T3 que se subdivide na fachada oposta, a fachada principal da rua virada a Norte, em 2 
T1 e tentando minimizar com esta distribuição, o impacto de uma disposição desaconselhada 
relativamente à orientação solar, segundo as premissas do ideário moderno. Esta condicionante de 
um posicionamento do edifício segundo a orientação solar será preterida a favor do critério de 
estruturação funcional de equivalência nos vários pisos, como se depreende da disposição dos fogos 
no recuado e no piso térreo em que a excepcionalidade é resolvida mantendo simultaneamente, 
princípios de simetria compositiva (“clássica”) e de racionalização espacial (“moderna”). (fig.7 a 16-VAD) 

Internamente é clara a amplitude e fluidez espacial atribuída aos apartamentos. A 
“comunicabilidade” do espaço contínuo é permitida pelo desenho de mobiliário: roupeiro, 
bengaleiro, dos elementos leves encastrados ou das portas de correr, a dividir sobretudo os espaços 
comuns. A estes elementos associam-se novos usos decorrentes das exigências da vida moderna como 
atesta o armário passa-pratos da cozinha para a sala ou o desenho da cozinha pormenorizada para 
poder inserir todo a funcionalidade permitida pelo novo e moderno equipamento doméstico. (fig.24 e 

32-VAD) 

 
Soluções construtivas e materialidade arquitectónica 
A métrica estrutural uniformizada de pilares de 4,0 x 4,7 m, visível no alçado e piso do R/C e 
respectivas vigas e lajes em vigas embebidas no pavimento é ordenadora da imagem do conjunto 
sendo utilizada na organização espacial interna, de acordo com as possibilidades da “planta livre” e 
consoante as necessidades do projecto de cada fogo-célula. (fig.8 e 13-VAD) Esta métrica, sobretudo 
estruturante que apresenta nas plantas no bloco elevado do solo outra modulação de estrutura 
principal múltipla, permitiu associar as tipologias com uma regra de sub módulos. Esta regra que 
introduziu alterações proporcionadas à modulação das fachadas associada a critérios de 
caracterização morfológica da fachada pela diferenciação programática dos espaços internos 
(cozinhas, salas, quartos, WC, etc.). (fig.9 e 14-VAD) Este conceito estruturante que sintetiza a relação 
estabelecida entre a linguagem pretendida, a solução construtiva, a modulação estrutural e a 
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4 – Vista do balanço e “pilotis” da Unidade de Marselha, de Le Corbusier, 1946  morfologia do edifício está claramente explicitado nos escritos da memória descritiva de anteprojecto 

do autor: O edifício foi concebido de forma a que a estrutura de betão armado fornecesse os moldes necessários que 

assegurassem o partido estético – assim conseguiu-se uma harmoniosa estrutura celular subdividida por pequenos prumos os 

quais colaboram com o porticado principal que marca o desdobramento funcional do bloco e ao mesmo tempo individualiza 

cada núcleo familiar. (1) Estes desenhos com referência ao módulo e às regras de proporção são 
claramente visualizados nos esquissos do autor (fig.21 a 23-VAD). Tenta-se desta forma controlar através 
de uma rigorosa métrica celular, por um lado, uma morfologia que crie a ilusão de uniformidade, na 
repetição da diversidade, por outro lado, uma agregação que permita diferentes tipologias 
habitacionais estruturadas a manter funcional e formalmente a unidade do conjunto. Esta estruturação 
curiosamente, reflecte-se a todos os níveis: na organização interna de cada fogo, na organização 
global do complexo, na lógica construtiva, desde a primária à de revestimento, uma linha contínua 
entre várias escalas de projecto, mas que permite a liberdade de planta e de fachada livre. 

A ênfase expressiva como “objecto” de grande escala, deste edifício de Costa Cabral, reside 
formalmente no desenho atribuído ao seu contacto com o solo. (fig.23-VAD) A existência de uma 
grande viga suportada pelos pilotis em termos estruturais e funcionais reporta-se à existência de um 
piso técnico (de um metro de altura) que recolhe as infra-estruturas sanitárias e pluviais dos pisos 
superiores. (fig.12-VAD) Este piso intermédio, assente nos pilotis do R/C tem transversalmente um ritmo 
de 4,7 m e longitudinalmente de 4 m, a eixo. Esta métrica estrutural sofre nesta última dimensão de 4 
m, nos pisos superiores, uma alteração para 8 m com a supressão dos pilares intercalados o que 
permite outra organização das tipologias nestes pisos, numa solução estrutural e formal, que remete 
para a ideia de um tabuleiro que suporta um caixote de estrutura diferenciada e, de certa maneira, 
alude à unidade de Marselha de Le Corbusier (fig.4). 

A fachada perfeitamente simétrica é modulada com a expressão das lajes e da estrutura 
preenchida com superfícies de tijolo de burro onde se abrem pontualmente ou em comprimento os 
vãos, as varandas salientes e a área revestida a tijolo de vidro das escadas. (fig.14 e 34-VAD) 

Como referido acima, toda a pormenorização é desenhada numa linha de coerência com a 
linguagem do edifício que, não procura nesta data de 1954, já a leveza imaterial do Corbusier 
“purista” mas aposta antes na sua evolução para uma depuração abstratizada de expressividade 
material que revela no controle do pormenor (detalhe) a sua materialidade e condição construtiva 
moderna por vezes enfatizando o recurso ao “peso” do desenho como construtor da forma e, neste 
sentido, parecendo sintetizar quer a aprendizagem moderna quer a arte e regras do “bom desenho” 
(Beaux-Arts) (fig.21-VAD). 
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Os caixilhos, por exemplo, formalizam-se em panos de correr nas salas e quartos, a indicar 

continuidade com o exterior e a celebrar a ”fenêtre à longueur”, mas são drasticamente reduzidos na 
cozinha e casas de banhos (programaticamente diferenciadas como zonas de águas) a uma janela 
(buraco) de caixilho único. (fig.27 e 30-VAD) Esta hierarquização dos elementos arquitectónicos segundo 
uma visão funcionalista configura neste projecto numa fusão entre a apologia da horizontalidade 
moderna e a lógica da “janela” convencional, embora controlada no seu desenho, reinterpretada 
pela relação de proporção e pela grelha modular estruturante do conjunto. Mas a grande 
diferenciação comparativamente a uma leitura abstractizada e planar do vão da obra “purista” de um 
moderno mais radical, como nos casos das obras do início da 2ª etapa do grupo ODAM, edifício de 
Ceuta, a casa Celestino de Castro, o edifício do Ouro relativamente à de Costa Cabral, lê-se na sua 
expressividade. O posicionamento mais profundo, dos vãos do edifício de Costa Cabral encastrados 
dentro da parede transmite-se num desenho menos rectilíneo e planar do seu detalhe, e numa secção 
do caixilho com mais madeira que configura uma solução mais próxima de requisitos construtivos 
convencionais. Por exemplo, o facto do pormenor do caixilho de abrir ser saliente relativamente ao 
aro, ou ainda a utilização “convencional” de orlas de madeira a emoldurar a janela, são elementos 
que conferem ao caixilho uma expressividade em termos de claro-escuro com mais linhas de contraste 
que se entendem, a priori, como menos depuração e mais “desenho”. (fig.28 e 29-VAD) 

No entanto, “este desenho” menos abstracto apenas representa uma maior preocupação com a 
materialidade e funcionalidade, estando o controle da construção da forma moderna desta obra 
garantido, não apenas pela utilização dos novos materiais ou sistemas, tais como a soleira de betão 
ou a sua impermeabilização com forra a chapa metálica, mas também pelo entendimento da 
resolução destas legítimas preocupações emergentes (eminentemente enfatizadas) num desenho 
integrado às premissas modernas iniciais colocadas ao projecto, como se explica no caso concreto do 
caixilho dos quartos. (fig.29 e 30-VAD) Neste caixilho o autor reduz ao mínimo na face exterior da 
fachada, a linha horizontal de espessura da soleira que aparece a sobrepor ao parapeito numa fina 
linha horizontal a marcar na totalidade, o vão de métrica dos compartimentos estruturantes. Os 
caixilhos são posicionados “dentro”, alinhados pela face interna da parede de dupla espessura, de 
modo a enfatizar a leitura, não de 3 caixilhos, mas de um vão único de buraco em sombra. Deste 
modo, é compreendido como primordial, a leitura total do vão entre painéis de “módulos estruturais” 
passando para segundo plano os painéis de correr que se leriam sempre individualizados. Na leitura 
do alçado pelo interior dos quartos, de modo “subversivamente” inteligente é resolvida a mesma 
solução, do vão único, pelo recurso ao uso das “convencionais” orlas (ou guarnições), anteriormente 
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referidas, e que remetem o detalhe saliente do aro relativamente ao caixilho para um segundo plano. 
Este efeito de vão único, como rasgo na horizontal a toda a extensão do compartimento, é aqui 
conseguido através do acrescento internamente de uma soleira de betão num plano/lajeta revestida a 
madeira que resolve uma “prateleira” aprumada verticalmente com a padieira do vão que necessitou 
de aumentar de espessura de parede para albergar a caixa de estores. Configura-se assim, uma caixa 
interna saliente em madeira suspensa da parede a toda a largura do compartimento que remete, para 
segundo plano o desenho mais complexo dos caixilhos internos, subdivididos em três caixilhos, dois 
de correr (fig.30-VAD) e um fixo com uma bandeira superior basculante (fig.29-VAD), este último, 
resolvendo a obrigatoriedade moderna de ventilação transversal da habitação.  

O aumento de espessura da parede exterior deste edifício, relativamente às obras anteriormente 
analisadas, revela também um cuidado “construtivo” acrescido em capas de protecção ao edifício. As 
paredes duplas de caixa-de-ar e a impermeabilização exterior da parede interna configuram-se de 
expressividade distantes das finas paredes de papel do período “purista”. Este cuidado pensado na 
durabilidade do edifício e numa execução de expressividade material “luxuosa” está também presente 
na nova eleição dos materiais: os tradicionais, internamente, com pedra nas áreas nobres dos halls e 
galerias comuns, externamente, no granito a revestir as colunas de entrada e no mármore das paredes 
ou ainda o uso de novos materiais como o tijolo vidrado na fachada que obriga a um maior desenho 
no controle das estereotomias e das opções inerentes à expressividade do material (veio, cor, textura, 
etc.), numa solução claramente diferenciada da imaterialidade uniforme “purista”. (fig.34 a 36-VAD) 

Os elementos secundários são também “objectos” determinantes da organização do conjunto, as 
suas formas são integradas a complementar o projecto partindo destas premissas. Este facto explica a 
dinâmica posta na volumetria de formas libertas (esculturais) que o Viana de Lima estava a propor, no 
estudo prévio, para o café e lavandarias comuns no último piso e de que apenas resta a formalização 
de representatividade expressiva em elementos secundários; tais como a escultórica e expressionista 
pala do hall entrada, o desenho da cobertura em “asas de borboleta”, as chaminés na cobertura e 
ainda pormenores como, as caleiras, as gárgulas ou o banco do terraço do recuado (que remetem já 
para um expressionismo brutalista e sinais da moderna arquitectura brasileira). (fig.17 a 20,35,36,39-VAD) 
 
Pressupostos arquitectónicos 
O mais interessante neste edifício é a procura de uma linguagem moderna com os instrumentos de 
composição quase “clássico” (de tipo) de recurso às resoluções construtivas convencionais, baseadas 
na arte de bem construir, que se estende ao uso de materiais modernos ou tradicionalmente nobres 
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parecendo reflectir uma síntese de aprendizagem moderna e escolar num percurso pessoal de 
actualização reintepretativa. Esta leitura clássica de “tipo” é tomada na composição da fachada e 
extensível até aos pormenores, constituindo-se como paradigma elucidativo, os esboços do autor 
sobre a forma a conferir aos pilotis, com esquiços compostos de vários “estilos” de “capitéis” como 
base de estudo para a formalização de uma coluna que, no final, manteve um “capitel” depurado. 
(fig.21,23 e 39-VAD) 

Contrariamente ao edifício do bloco do Ouro e ao que se esperaria, este edifício de Costa Cabral 
não procura a sua vanguarda (mais valia) pela inovação tipológica, mas sim, na aposta entre a 
resolução da agregação entre as várias tipologias diferenciadas e a morfologia de uniformidade de 
regra moderna, paradoxalmente, com critérios de desenho de princípios classicistas. Neste sentido, 
aproxima-se também (em pontos de contacto) com os princípios da morfologia essencial das unidades 
de habitação de Le Corbusier entre a concepção estruturante e estrutural da ossatura em betão (bruto) 
modular feita no sítio com cofragens em madeira, e o preenchimento, a seco, que aqui é em painéis 
revestidos a azulejos. No entanto, é entre a aspiração de desenho, de neutralidade moderna e de 
composição clássica (no uso das regras de simetria, no ênfase dos pormenores do capitel, das 
colunas, etc.) que reside a ambiguidade e mais valia deste projecto, lida inclusive na designação dada 
aos desenhos dos alçados enviados para a câmara que mantêm a designação “clássica” de fachada 
principal e posterior para os alçados longitudinais e a terminologia moderna de quadrantes (nascente 
e poente) (1) para os alçados laterais.  
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III.3 O OBRIGATÓRIO CONFRONTO CRÍTICO 

(Introdução ao capítulo III.3) 
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Neste capítulo de título III.3ª “ETAPA – O OBRIGATÓRIO CONFRONTO CRÍTICO” desta III 
PARTE, aprofunda-se a hipótese estabelecida na II PARTE no capítulo II.3 “A IMPORTÂNCIA DA 
LIÇÃO MODERNA NA ACEITAÇÃO DE UMA IDENTIDADE”, entendido como assimilado o conteúdo 
moderno sendo outras as valências que se querem somar. Teoricamente representa o início de uma 
nova etapa e temporalmente coincide com a dissolução do grupo. Este, consciente agora da sua 
excepcionalidade comum, da impressão de razão humanizada e das recentes aprendizagens 
modernas, decide procurar, a partir desta data, um carácter menos abstracto mais concreto, menos 
analítico mais sintético, menos universal e mais individual na sua produção arquitectónica em novas 
preocupações que obrigam a repensar o valor da história, da memória e do contexto local. Os 
parâmetros de análise definidos (premissas estabelecidas no capítulo II.3) foram os seguintes:  
-a procura de uma maior espontaneidade, da adaptabilidade do edifício aos materiais tradicionais e 
ao lugar passando das formas compactas prismáticas e cerradas, para as formas abertas articuladas, 
justapostas ou disseminadas com a continuidade, com a tradição moderna feita pelo 
aperfeiçoamento, domínio e controlo absoluto no que diz respeito à linguagem e ao uso de 
tecnologias avançadas numa “sofisticação da lição moderna”. 
-a procura de evolução de um desenho formal de “objecto” urbano como edifício isolado de 
geometria pura para um discurso de “pré-existência ambiental” retomando a importância da 
integração dos edifícios no seu contexto. Questiona-se os modelos simplificadores das ortodoxias 
modernas no entendimento (retorno) da complexidade que a vida urbana deve comportar apelando à 
mistura de funções num desenvolvimento da linguagem metafórica da máquina do “objecto puro” 
para a da orgânica numa “formatação de geometria pura articulada às pré-existências”. 
-a experimentação da Cidade Parque em altura inserida numa sensibilidade no contexto local e pelas 
arquitecturas vernáculas do Porto numa passagem da ideia de “zooning” à “vizinhança. À pureza 
abstracta dos “objectos” associa-se a razão psicológica — fisiológica humana, na procura de outras 
valências relegadas, a “memória” e o “senso comum”. Conquista-se a racionalização técnica a par 
com as referências orgânicas da natureza como fontes de inspiração numa “cidade parque de 
“objectos” ajustados ao contexto existente” procura-se a fusão da ideia de espaço moderno 
com a ideia de lugar num novo modelo aberto em que as valências do contexto, o vernáculo, a 
expressividade de formas orgânicas e escultóricas passam a predominar numa nova realidade de 
sensibilidade empírica. Define-se uma revisão formal que se exprime em textura e a cor, no uso dos 
caracteres tradicionais, na relevância do valor da “boa artesania” transformada pelos adquiridos 
conceptuais modernos numa “fusão da tradição com a modernidade”. 
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III.3.1 1953 Casa Lino Gaspar, arquitecto João Andresen 
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1- Desenhos de estudos – 2ª proposta  



 
A sofisticação da lição moderna 
[Imagens a consultar no anexo documental com a designação VAD (Ver Anexo Documental)] 
 
Contexto da obra 
No rico percurso que vem desenvolvendo no campo da habitação (com uma habitação referenciada 
para cada etapa do grupo), João Andresen projecta em 1953 uma residência, no alto do Lagoal em 
Caxias para o engenheiro Carlos Lino Gaspar. Esta obra viria a confirmar toda a qualidade plástica, 
sensibilidade e cultura arquitectónica do autor, a constituir, pelo menos na tipologia de habitação 
unifamiliar, a obra de maior sofisticação técnica do grupo ODAM, marcando inequivocamente a 
grande maturidade no domínio dos “instrumentos” modernos e o início da inflexão no percurso do 
grupo. A casa beneficiou de uma grande abertura cultural por parte do cliente, possibilitando uma 
saudável troca de ideias entre ambos, permitindo a João Andresen gozar de uma liberdade projectual 
invulgar e orientar o projecto na direcção de carácter conceptual, programático e técnico inovador. 

Localizada simultaneamente em zona de veraneio e subúrbio, na Costa do Sol, num terreno com 
um certo declive e francamente aberto ao estuário do Tejo, a casa parece emergir, por intermédio da 
rudeza dos muros de pedra de lioz numa orgânica articulação com a terra, pelo contraste com a caixa 
abstractizada de tranquila e austera horizontalidade, levemente suspensa do terreno. (fig.1 e 21-VAD) 
Esta solução, contrariamente às obras do moderno mais radical da 2ª etapa do ODAM, desenha a 
casa com preocupações de “integração” no local, formalizadas aqui no embasamento construído do 
solo. A construção do assentamento “natural” é feita em muros de alvenaria de pedra local na 
continuidade dos muros existentes de acerto do terreno para o qual se remete o programa de serviços. 
Cria-se uma plataforma/tabuleiro de “muros” num terreno desnivelado que enfatiza o volume 
programático do espaço habitacional numa posição contemplativa e impositiva do artefacto 
construído a contrapor-se, assim, ao declive natural acentuado do terreno e à forte presença plana do 
horizonte – O MAR. (fig.22-VAD). 

O carácter abstracto e fluente/suspenso da caixa habitável é deste modo formalmente dependente 
do seu embasamento, um volume, de planta quadrada encaixado no terreno, revestido com o 
material local a pedra de lioz, desenhada na continuidade e como muros de acerto do terreno.  

Deste modo, construindo o assentamento “natural” como plataformas e muros de um terreno de 
desnível, enfatiza-se mais a suspensão e plasticidade abstracta das consolas e da ideia planar do 
volume branco e, em simultâneo, paradoxalmente, estabelece-se um diálogo com o local quer pelo 
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Casa Tremenine em Santa Barbara, Califórnia, do arquitecto Neutra, 1950 
2.1 – Vista para a sala 
2.2 – Vista para o átrio exterior 

uso intencional de contrastes de materialidades e volumetrias construtivas quer pela interpenetração 
espacial de prolongamentos indefinidos dos limites, num jogo entre abstracção e natureza.  

A horizontalidade do volume habitacional, acentuada pela marcação das lajes de pavimento e 
cobertura que se autonomizam do resto da construção, é formalizada com uma nova materialidade 
de expressividade técnica contrária ao encaixe estereotómico das áreas de serviço. Os planos 
horizontais do pavimento e cobertura da área habitacional salientam-se em relação ao pano de 
parede, delimitando e disciplinando uma diversidade de reentrâncias e materiais vários de 
revestimentos: grelhas de tijolo, panos de vidro, enchimentos de alvenaria, etc. Os elementos 
estruturais tornam-se assim independentes dos paramentos, que são entendidos como singulares, 
tirando-se partido da expressão tectónica daí resultante. O gesto afirmativo da laje de cobertura, de 
espessura considerável, que se prolonga em consolas amplas e se desmaterializa em pérgolas é 
desencontrado da laje de pavimento que ilude o vazio decorrente do desnível do terreno, num 
desfasamento nítido entre o construído e o “natural”, onde se cria um jogo entre cheios e vazios numa 
expansibilidade que anula os limites entre interior e exterior. (fig.2,3,18 a 22-VAD) 
 
Expressão formal 
A expressão formal desta casa, apesar de no primeiro esboço (fig.11-VAD) se aproximar de uma 
volumetria arreigada à arquitectura brasileira, desenhada como uma expressiva caixa de cobertura 
inclinada continuando a linha dos ensaios formais da 2ª etapa do grupo, no projecto final, declara-se 
por uma aproximação aos códigos neoplásticos, com o seu estudo assente em princípios, de 
geometria regular modulada e “abstracta” fluidez espacial. (fig. 4,12,13-VAD) No entanto, a evolução do 
projecto, para o estreito compromisso com os novos entendimentos “contaminados” pelo local, resulta 
numa sucessiva densificação da expressão do “objecto” construído no apuramento do rigor técnico e 
material da forma inspirada na maturidade do moderno americano e próximas das planimetrias de 
Richard Neutra apostando numa imagem mais contextualizada e menos “objectual” (fig.2.1 e 2.2). 
 
Organização funcional e estrutura espacial 
Novidade neste projecto é a discussão pormenorizada do programa que se prolongou durante um 
largo período de tempo e se revestiu de aspectos singulares como a criação do espaço nobre da sala 
comum pensada com um duplo carácter enquanto espaço de Verão e Inverno. A manipulação total 
dos novos programas modernos introduzidos pelo ODAM é explorada espacialmente até ao limite em 
formas de habitar modernas. Uma intensa pesquisa e a troca de ideias proporcionada por livros que 
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Andresen trazia ao conhecimento do cliente como, por exemplo, Mechanization takes comand de 
Giedion, permitiu orientar o projecto na direcção de questões construtivas, práticas e funcionais que 
apostavam na racionalidade e numa definição mais radical do espaço contínuo com uma 
interpretação cada vez menos convencional (para o contexto português) do programa da habitação 
doméstica. Esta proposta exigiu uma intensa pesquisa conceptual e capacidades expositivas de 
comunicação com o cliente, aspectos, visível na grande quantidade de soluções elaboradas como: 
perspectivas da sala, com a lareira de Inverno ou Verão; desenhos de pormenorização do mobiliário 
fixo paradigmaticamente detalhada até ao pormenor as várias soluções da estante de divisão entre a 
sala e o átrio, pormenor da chaminé; mobiliário da cozinha e dos quartos; etc. Um conjunto extenso 
de peças gráficas que revelam o investimento e aprofundamento que o arquitecto dedicou ao 
controle, da expressão espacial e arquitectónica da obra. (fig.7, 9, 10, 14, 15 e 16-VAD). 

O volume habitacional articula-se em três sectores vivenciais claramente diferenciados: serviços, 
lazer e repouso. A zona de serviços claramente, já “dominada” como grande laboratório de 
equipamento moderno reflecte uma intensa pesquisa sobre a economia dos gestos e dos movimentos 
e um grande interesse pela optimização dos seus usos com móveis e armários, cuidadosamente 
estudados, subdividindo-se em zona de cozinha e zona de tratamento de roupa. Na zona de lazer das 
áreas comuns predomina a fluidez dos espaços e uma clara relação com o exterior, não só pela 
demarcação das pérgolas como também pelo pavimento, um esquartelado branco e negro de 
grandes dimensões a prolongar para o exterior. O limite de contenção interior/exterior é deste modo 
reduzido ao mínimo com os móveis, a lareira e a estante, a diferenciar e articular a especificidade de 
cada zona permitindo, simultaneamente, a noção de espaço contínuo. Na zona de repouso a 
abertura e racionalização dos espaços faz-se notar no desdobramento do quarto das crianças e dos 
sanitários que permitem uma maior rentabilidade de espaços. No “embasamento” em cave, localiza-
se uma central de serviços que abriga, duas dependências para arrecadações, garagem para dois 
carros, uma central térmica e uma oficina que funciona como local de trabalho. (fig.3-VAD). 

O conforto “moderno” é nesta casa exemplarmente representado na centralidade da área de fogo 
através de uma escultórica figura cónica em alumínio de secção “pura”, a chaminé que pela sua 
“mobilidade”, permite ser retirada de Verão, traduz o carácter “objectual” que os elementos “móveis”, 
como “tipos” arquitectónicos “domésticos”, configuram na arquitectura moderna em prol do espaço 
“uno”. (fig.7-VAD) É de grande importância salientar, além de toda uma perfeita articulação dos vários 
elementos arquitectónicos, que resultam num notável sentido de conjugação planimétrica, a coerência 
com que o mesmo espírito arquitectónico é expresso até ao último pormenor. A contenção da casa, a 
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Norte com uma parede completamente fechada não deixa prever a sensação de espaço ilimitado que 
se desprende da sala através dos terraços, na sua perfeita articulação, relacionamento e hierarquia de 
espaços quer entre si quer em relação ao exterior, onde a casa, a partir da zona do fogo/lareira, se 
desenvolverá de dentro para fora. É assim dada uma especial atenção às necessidades do habitar 
moderno mas agora conjugado também a uma dupla preocupação “do lugar” em que se projecta. 
(fig.17 a 20-VAD). 
 
Soluções construtivas e materialidade arquitectónica 
A proposição moderna reconhece-se imediatamente no traçado regular da estrutura de pilares de 4,5 
x 4,5 m de modulação que permite configurar a ideia de planta livre e fachada livre, neste caso, com 
uma linguagem a demarcar claramente a métrica de todo o espaço e dos elementos arquitectónicos. 
Por exemplo, na expansão da sala, o carácter de espaço contínuo é reforçado pela modulação 
inerente ao pavimento interior/exterior comum, neste caso desenhado com um forte padrão, num 
esquartelado preto e negro de grandes dimensões, que se constitui também como elemento métrico 
disciplinador. Dentro de uma compreensão espacial de sentido abstracto, o autor procura assim uma 
relação simples entre os elementos construtivos e a expressão plástica resultante. (fig.3 e 16-VAD). 

No entanto, a estrutura quando aparente não se desmaterializa ao mínimo (como se esperaria 
numa solução neoplástica) mas antes referencia-se como um limite que se desfragmenta numa 
retícula “transparente”, como a laje que se transforma em vigas ou pérgolas suspensas, em elementos 
de transição interior/exterior. Os elementos estruturais autonomizam-se assim do resto da construção. 
Salientando-se dos panos de paredes a estrutura de pilares e laje, executada numa dupla viga de 
betão, reafirmam o sentido abstracto e horizontal da suspensão, num gesto largo da laje de cobertura 
que se prolonga em consolas amplas e se desmaterializa em pérgolas, desencontradas da laje de 
pavimento. (fig.5 e 6-VAD) As lajes de pavimento e cobertura de grande “espessura” sempre salientes 
dos panos de paredes e conformados como “testo” e “tabuleiros”, delimitam, assim, os diversos 
panos de revestimentos embutidos; chapas onduladas de fibrocimento, grelhas, tijolos, vidro, etc. 
Estes panos verticais de parede em texturas diversas potenciam as capacidades expressivas e texturais 
dos diversos materiais mas são trabalhados sempre com um carácter abstracto de plano e não de 
parede estereotómica. (fig.23-VAD). 

O domínio, rigor e mestria do novo material, o betão armado, é claramente expresso nos 
desenhos de cortes construtivos à escala 1/10. A execução do betão em espessuras muito finas com 
um trabalho de recortes vários, saliências, juntas, estereotomias, etc. acusam um detalhe preocupado 
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em resolver problemas formais e construtivos, encaixando-se num universo de depurada execução 
técnica do projecto e de obra. Revela-se simultaneamente o exemplar trabalho de equipa dos vários 
projectistas (arquitectura, estruturas, hidráulica, etc.) e a capacidade de mestria da mão-de-obra 
sobretudo do pedreiro e do carpinteiro (“artes de trabalho tradicional”). Efectivamente o domínio 
técnico e o formulado léxico moderno lê-se quer no pormenor da caixa de estores, quer na cobertura 
em dupla laje que dobra numa lâmina de frente de (0,7 x 0,1 m) (não se confirma ser pré-fabricada) 
ou ainda na laje de pavimento que remata no alçado Sul com um rebaixo que permite acertar para a 
altura do espelho dos restantes degraus, ou ainda, no fino dimensionamento das palas, platibandas, 
clarabóias, etc. (fig.5 a 8-VAD) 

A coerência entre a expressão formal pretendida e o controle das resoluções técnicas necessárias 
ao projecto são lidas, também, no uso indiscriminado de velhos ou de novos materiais necessários 
para o efeito pretendido. Por exemplo, na impermeabilização e acabamento da cobertura plana 
invertida revestida a placas de cimento de modo a formalizar a leitura de um 5º alçado plano, bem 
como, no uso do tecto falso em estafe que esconde as vigas internas de modo a depurar a imagem 
única de uma espessa laje de cobertura ou ainda, na solução da laje em suspensão projectada para 
distante do plano de fachada de modo a permitir disfarçar, a Sul, a leitura dos tubos de queda, ou 
para finalizar, no uso de um material mais fino no pavimento que permita a inclusão de um pavimento 
radiante. Esta preocupação com o detalhe é também expressa na arte da carpintaria na simplificação 
e depuração quer no desenho da secção da madeira do caixilho fixo como peça única (com o bite 
integrado), quer na formalização da pingadeira com recurso a um elemento metálico etc. quer ainda 
no caixilho desenhado como um vão único, sem guarnições) constituído por um elemento fixo e um 
de abrir. (fig.8-VAD Este vão “único” revestido no exterior com as calhas metálicas dos estores, cria 
vários planos de leitura que têm como propósito reduzir ao mínimo a expressão da madeira, apesar 
de não se descurar todos os cuidados “do tradicional bom pormenor” como, o duplo batente do 
caixilho ou a travessa de madeira que divide em altura o vão fixo. 

O recurso ao uso e abuso dos pré-fabricados, quer nos elementos de revestimento quer estruturais 
e de soluções técnicas mais sofisticadas (de impermeabilização, construção do betão, infra-estruturas 
técnicas, etc.) algumas já usadas nas obras “inovadoras” de Celestino de Castro, demonstra a 
evolução técnica e formal, desencadeada pelo ODAM e simultaneamente reflecte a obrigatória 
actualização às novas formas de expressão arquitectónica. 

Os materiais de revestimento diversos, utilizados nesta obra, expressam uma preocupação maior 
agora, em resolver parâmetros de conforto e culturais, através de elementos de uso corrente, num 
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controle de desenho moderno, que já não recusa a expressão material mas controla-a na expressão 
geral (dos pressupostos) do projecto. Já não são ensaiados os motivos “puristas” corbusianos, em 
volumes prismáticos puros levantados sobre pilotis (tão característicos da 2ª etapa do grupo) sendo 
agora a formalização do espaço fluído e contínuo do moderno materializado com outras 
preocupações. Estas novas preocupações expressam-se no acabamento dos terraços-solários 
exteriores da casa que desenhados num pavimento de padrão forte e colorido contrastam com as 
abstractas superfícies lisas e brancas (ou de cores puras) dos edifícios do grupo na sua fase mais 
radical. Esta obra de Andresen, distingue-se, assim, pela sua expressividade de densidade técnica e 
matérica que reflecte o domínio dos métodos e vocabulário moderno, mais centrado na sua 
capacidade de enfatizar as valências expressivas da materialização e construção de uma época de 
novas tecnologias do que dos conceitos imateriais do período anterior. 

Esta casa não se constitui como um fenómeno isolado, numa expressão da construção tomada 
agora como substituto conceptual dos laboriosos detalhes decorativos das casas nobres senhoriais, 
reproduzem “o cuidado”, implícito nos métodos construtivos tradicionais para os novos sistemas 
construtivos. Este apuramento do detalhe evolui a partir das primeiras experiências do grupo, 
apontadas nos projectos de J. Loureiro e J. Matos (subcapítulo II.2.3) até conseguir incluir 
indiferenciadamente qualquer tipo de revestimento, desde que adicionasse textura à fachada, sem por 
isso diminuir o seu carácter moderno. Neste sentido poder-se-ia dizer que a mistura material nesta 
casa se expressa já como bastante complexa (“ecléctica”) quer no uso de diversos materiais (pedra, 
betão, cerâmico, etc.) quer sobretudo na relação entre betão “estrutura” e betão “revestimento”. O 
revestimento da laje estrutural com uma segunda película de betão recoberta inferiormente com um 
tecto falso de estafe contínuo (a esconder as vigas) configura a imagem de laje de desenho coesa, 
mas, efectivamente, resulta de uma associação de diferentes sistemas construtivos, numa dialéctica 
entre estrutura e revestimento, com um entendimento não linear da “verdade material”. (fig.5 e 6-VAD) 
 
Pressupostos arquitectónicos  
Esta obra afirma a continuidade dos princípios e critérios formais preconizados pelo ODAM no 
aperfeiçoamento e domínio total dos instrumentos da linguística moderna, sobretudo, veiculada ao 
uso e expressividade (poder-se-ia dizer “brutalista”) das novas técnicas de construção, numa 
afirmação de sentido de radicalidade moderna temperada por uma aproximação ao valor do lugar, 
da cultura e plasticidade dos materiais. 

446 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.3.2 1954 Edifício Parnaso, arquitecto José Loureiro 
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1- Perspectiva da frente da Rua Nossa Senhora de Fátima 



 
A formatação de geometria pura articulada às pré-existências 
[Imagens a consultar no anexo documental com a designação VAD (Ver Anexo Documental)] 
 
Contexto da obra 
A partir de 1950 alguns arquitectos do ODAM começam a introduzir, na formalização dos edifícios de 
“grande” escala (urbana), as preocupações relativas já ao contexto em que se inserem os edifícios 
como mote para a abordagem do projecto. Esta nova preocupação é identificável numa maneira de 
articular de modo flexível e aberto os novos corpos propostos com o edificado envolvente. No caso 
específico do arquitecto Loureiro, como se viu no decorrer da fase áurea do grupo (a 2ª etapa do 
grupo), estas preocupações estavam já parcialmente latentes numa aproximação projectual específica 
às questões da natureza e do detalhe em simultâneo com o desenvolvimento dos princípios formais do 
movimento moderno numa influência mais próxima das arquitecturas modernas americanas. 
 
Estruturação formal urbana 
O edifício de habitação, comércio e serviço Parnaso, situa-se num cruzamento de ruas de 
caracterização diferenciada, a Sudeste com uma frente contínua de casas unifamiliares de tipologia 
oitocentista, a Noroeste sem edificação vizinha e com frente para a abertura da nova rua Nossa 
Senhora de Fátima (com perfil de avenida). Tendo em conta estas duas “realidades” envolventes, o 
edifício formaliza-se em dois grupos morfológicos primários, resultantes da composição de 
volumetrias puras, que procuram num conjunto unitário lidar com as diferentes solicitações formais de 
cada uma das ruas e que têm no seu cruzamento o expoente linguístico máximo deste contraste. O 
primeiro conjunto resolve-se em dois, um bloco vertical de acessos e um “paralelepípedo” horizontal 
em altura, com um programa eminentemente habitacional que explora uma nova tipologia da 
habitação colectiva, distante da convencional organização esquerdo/direito, através de uma solução 
em galeria posicionada a Norte na rua de maior escala na cidade. (fig.10 e 11-VAD) O segundo 
conjunto volumétrico é formado por uma sucessão de cubos dispostos geometricamente, segundo a 
orientação do “paralelepípedo”, posicionando-se escalonados de modo às arestas dos seus prismas 
conformarem o alinhamento com a fachada da rua existente e a acertar o gaveto com as habitações 
contínuas de dois pisos existentes nesta rua, implantadas em lotes convencionais do Porto. Esta série 
de “prismas cúbicos” resolve a transição de escala entre as duas ruas e concebem de forma orgânica 
a leitura do gaveto. (fig.12 e 13-VAD). A construção, morfologicamente, divide-se assim em dois corpos, 
em cuja charneira se situa a caixa de escadas envidraçada. Esta caixa, funciona como marcação de 
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entrada acessível pela “passerelle”, em ponte, evitando criar o “tradicional” hall e promovendo uma 
ideia de continuidade de percurso ao ligar directamente à galeria exterior de acesso às habitações. 
(fig.19 e 20-VAD) A autonomia formal corresponde a uma identificação funcional quer entre volumes 
principais quer entre as componentes estruturantes de cada conjunto programático, numa 
formalização volumétrica assente na noção de contraste. Neste sentido, o paralelepípedo “deitado” 
constituído pelo um conjunto habitacional formalizado através das galerias em varandas em 
acentuada horizontalidade, opõe-se o expressivo corpo vertical puro de plasticidade transparente 
protagonizado pelos acessos em escadas. A dimensão deste 1º grupo morfológico – primário: o 
conjunto habitacional de maior dimensão (“caixa” de acessos e “paralelepípedo” de habitações), por 
sua vez, aumenta a tensão no gaveto resolvido em contraposição com o 2º grupo morfológico – 
primário numa súbita diminuição de escala e fragmentação constituída pela sucessão de cubos. Estes 
cubos tipologicamente encerram um programa idêntico aos das casas do séc. XIX, desta área, com 
comércio de lojas no rés-do-chão e habitação por cima e, apesar deste segundo conjunto de “prismas 
cúbicos” ser constituído por um somatório de volumes puros, a sua leitura global é a de uma 
articulação “orgânica”. (fig.12-VAD) De facto os volumes morfológicos – programáticos geridos 
consoante os requisitos da envolvente urbana, posicionam o programa das tipologias habitacionais 
colectivas na rua nova e (Nossa Senhora de Fátima) de maior perfil preparado já para a expansão da 
cidade, fazendo-se a aproximação à cidade tradicional existente na rua de traçado mais irregular com 
construção de tipologia oitocentista. Em relação à rua de perfil mais largo (a rua Nossa Senhora de 
Fátima) o volume das habitações colectivas é recuado, sendo o seu acesso através de um passadiço, 
o que permite a leitura de um espaço verde em continuidade com o jardim interno e criando uma 
espécie de “pátio inglês” que ilumina o piso inferior, deste modo, tornando-o térreo. A 
permeabilidade permitida pelo “pátio inglês”, sugerindo um edifício em suspensão resolve o acerto de 
cota com o antigo jardim existente na zona interna do lote, permitindo recuperar parte das árvores 
existentes no terreno. Este espaço interno em jardim adquire a sua maior importância ao posicionar 
equipamentos no interior do lote, numa nova solução intimista que controla frentes de construção 
para um espaço normalmente de “traseiras” mas aqui pensado numa lógica de Cidade Parque 
moderna disponibilizando um uso público para a cidade. (fig.15 a 20-VAD) 

 
Organização funcional e estrutura espacial 
A variedade é o lema deste projecto, quer nas tipologias habitacionais diferenciadas quer na 
identificação a vários níveis dos discursos entre moderno e tradicional quer numa espécie de simbiose 
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selectiva de valores justificados, caso a caso. O bloco “paralelepípedo” de habitação colectiva com o 
sistema distributivo em galeria, gere tipologias T1 e T3 com um duplex no último piso, numa mistura 
de variedades tipológicas apenas habitacionais (nas áreas visíveis) em contraste com o corpo 
programático uno das escadas. Inversamente o conjunto dos “cubos” sequenciados mistura as 
funções da cidade do séc. XIX, comércio e habitação, mas agora, com tipologias habitacionais 
geridas com uma clara organização funcional racionalista. A geometria regular de cada um destes 
prismas “um quadrado em planta” nestas tipologias habitacionais continua a pautar a organização do 
espaço interno. (fig.1 a 6-VAD) O conjunto total constituído pelo “paralelepípedo” e pelos “cubos” as 
habitações diversas são maioritariamente organizadas em pequenas tipologias T3, T2, T1+1 e têm de 
inovador o facto de se virarem para o interior do lote, neste caso o jardim e de costas para a rua; os 
últimos dois pisos são uma habitação duplex com acesso a um terraço jardim na cobertura numa 
caracterização espacial que reflecte as “permanências” das formas de habitar modernas. A 
hierarquização programática é também visível nos espaços exteriores através da criação de diferentes 
caracterizações, desde o “pátio inglês” na rua Nossa Senhora de Fátima, à rua “interna” em galeria 
do “paralelepípedo” das habitações até ao espaço de jardim no interior do lote que apoia o 
equipamento público num contacto estreito com a natureza. (fig.15 a 18-VAD). O à vontade no 
manuseamento deste programa complexo constituído por uma diversidade de tipologias funcionais; 
apartamentos, comércio e equipamentos, incluindo uma “Escola de Música Parnaso” e uma “Escola 
de Dança Parnaso”, num lote irregular e muito condicionado do Porto, revela um amadurecimento no 
domínio compositivo e linguístico deste arquitecto, nesta data. (fig.1 e 2-VAD) 

 
Expressão formal e soluções construtivas 
Formalmente os dois grandes conjuntos morfológicos procuram razões compositivas de contraste. O 
primeiro num rigor conceptual de origem racionalista, de autonomia formal relativamente ao local, 
numa linguagem abstractizada que introduz outro léxico compositivo que não o da janela, mas antes 
o do “rasgo” ou “plano de vidro”. O segundo conjunto, pelo contrário, procura através da 
fragmentação aproximar-se à ordem urbana tradicional sendo permitido, na sua formalização, o 
aparecimento de vãos pontuais a configurar a tipologia de “janela”. A assimilação de contraste, entre 
a lógica compositiva do moderno (formalizada na “fenêtre à longueur”) e as integrações aos contextos 
(formalizadas na janela pontual vertical) é sobretudo interessante ao compreender que esta dialéctica 
compositiva consegue conformar uma integridade de conjunto unitário. (fig.9 e 12-VAD) Este controle 
compositivo depende da lógica de carácter racionalista e inclusive funcionalista ao conseguir gerar 
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módulos tipológico base quer programáticos quer de dispositivos arquitectónicos que mantêm uma 
estratégia de projecto comum. Estes módulos tipológicos reconhecem-se, na estrutura organizativa 
interna dos fogos, no desenho dos compartimentos anexos, no posicionamento e desenho das 
varandas, etc. sendo a excepção a esta regra modular trabalhada na formalização dos elementos 
díspares que conferem especificidade a cada conjunto morfológico – programático, (a galeria, os 
acessos verticais, a varanda do duplex, etc.). (fig.14 e 13-VAD) Esta leitura unitária é reforçada também 
através da componente material do conjunto que mantém, em todos os volumes, visível a expressão 
das lajes e as paredes como superfícies de preenchimento (em tijolo burro ou pastilha de vidro) de 
modo a uniformizar texturalmente todo o conjunto mas conseguindo salientar a expressão de 
excepcionalidade das paredes da galeria exterior (interrompidas com pequenas aberturas de vidros). 
(fig.11-VAD) As fachadas do “paralelepípedo habitacional” viradas para a rua são trabalhadas como 
volumes puros com rasgamentos totais e a fachada do jardim essencialmente aberta. Enquanto os 
volumes “prismas cúbicos” são mais fechados o “paralelepípedo” formaliza-se entre planos numa 
linguagem a querer reinterpretar os códigos neoplásticos modernos. (fig.13 e 14-VAD) No interior os 
detalhes (lâmpadas, cortinas, móveis e luzes) configuram-se na tradicional confortabilidade trata-se de 
um desenho que concede uma importância crucial aos objectos, aos pormenores, ao concreto, à 
variedade na unidade como se visiona no uso textural dos materiais de fachada: o tijolo maciço à 
vista, a alvenaria pintada e colorida ou o mosaico vidrado “evinel”. (fig.20 e 21-VAD) 
 
Pressupostos arquitectónicos  
Os princípios modernos do ODAM são agenciados neste edifício a partir do uso de volumetrias (e 
plasticidades) de geometrias puras, “cubos” e “paralelepípedos”, trabalhados segundo a tradição da 
lógica moderna em situações de contrastes por equilíbrio, mas geridos agora com as novas 
preocupações de integração (urbana e formal) na realidade envolvente. Esta nova preocupação é 
identificada neste caso sobretudo na forma como se articulam os edifícios, importando dispositivos 
formais da envolvente, conjugados num desenho moderno que parte do efeito de opostos para o 
realce formal do projecto, aqui formalizados numa contraposição de bloco “paralelepípedo” de 
grande escala e a associação em fragmentação programática de volumes mais pequenos. Os 
modelos de referência, próximos do expressionismo nórdico, são aqui apropriados para a resolução 
imposta pelas condicionantes locais num novo modo de concepção de raiz racionalista. 
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III.3.3 1955 Campo do Luso, arquitecto José Loureiro  
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1- Perspectiva dos blocos A, B e C 



 
A cidade parque de “objectos” ajustados ao contexto existente 
[Imagens a consultar no anexo documental com a designação VAD (Ver Anexo Documental)] 
 
Contexto da obra 
Este conjunto residencial do Campo do Luso, elaborado pelo arquitecto José Loureiro em 
colaboração com o arquitecto Pádua Ramos projectado em 1955 e construído em 1959, constitui a 
primeira solução de construção em altura na cidade de Porto. (fig.1-VAD) Construído à data numa área 
periférica mais próxima do centro urbano, a zona das Antas, é considerado como projecto de parcela 
urbana exemplar no plano director da cidade do Porto elaborado por Robert Auzelle em 1962. 

Neste edifício são reveladas algumas das preocupações arquitectónicas, do arquitecto Loureiro, 
postas em destaque na sua futura tese para professor da EBAP, em 1962 de título “O azulejo – 
possibilidades da sua reintegração na arquitectura portuguesa” (1). Esta temática antecipa os aspectos 
disciplinares, culturais e tecno-construtivos inerentes à utilização dum material tipicamente português 
como é o azulejo (que a corrente mais internacionalista do movimento moderno tinha tendência a 
menosprezar) e figura nesta obra, já na altura, implicitamente como tema de debate no panorama 
português. (fig.14-VAD) 

A especificidade do cliente, a Santa Casa da Misericórdia do Porto, permitiu a realização de uma 
obra com uma dimensão urbana invulgar em Portugal exceptuando as realizadas pelo poder central 
em Lisboa. A Misericórdia, instituição de utilidade pública, constituía-se como grande proprietária na 
cidade, com pretensões de representatividade sócio-culturais e enquanto empreendedora, procurou 
neste projecto para além de um bom investimento uma obra qualificada e expressiva da sua 
responsabilidade cívica. A sua intenção era promover uma área residencial periférica (e neste sentido 
mais económica) para uma classe média emergente, de recursos ainda reduzidos, que não 
suportando a construção da habitação própria procurava respostas distintas da convencional 
construção periférica dos bairros económicos promovidos pelo regime através de uma imagem 
moderna radicalmente diferente. 
 
Estruturação e organização urbana 
A solução geral do projecto aparece deste modo como a concretização dos conceitos de cidade 
moderna defendidos e propagandeados pelo ODAM, na apologia da construção habitacional assente 
sobretudo no edifício multifamiliar em altura como “objecto” isolado implantado num espaço livre de 
recreio e de vivência pedonal numa Cidade Parque na vertical, à semelhança do definido nos 
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princípios urbanísticos da carta de Atenas. (fig.2-VAD) Relativamente ao anterior plano de Ramalde do 
Távora (da 2ª etapa do grupo) esta solução tem mais impacto, por se localizar numa área onde a 
malha tradicional de “rua corredor” mesmo que distanciada do centro ser bem presente rompendo 
em definitivo com ela e por conseguir resolver num espaço mais pequeno uma complexidade 
programática maior e com solicitações existentes mais condicionadas. A facilidade com que esta obra 
é lida através destes parâmetros, confirma à data o entendimento absoluto das propostas urbanísticas 
do ODAM estendendo-se respectivamente ao domínio da linguagem e das novas tecnologias 
modernas, centradas sobretudo na procura de novas formas expressivas do valor do “objecto” 
arquitectónico isolado como construtor de cidade, num caminho de evolução natural da nova 
tradição moderna da arquitectura “descoberta” (posta a descoberto) pelo ODAM.  

Mas curiosamente o interessante neste projecto é, não só, a sua identificação com uma matriz 
racionalista, apostada na grandiosidade da técnica e dos princípios compositivos modernos aplicados 
ao espaço urbano, mas, sobretudo, a resolução dos pontos de contacto desta solução de ruptura com 
a envolvente e o ajuste da sua forma ao conhecimento enraizado do local. (fig.3-VAD) 

Contrariamente ao plano do Távora alheio à estrutura viária existente, neste caso, a implantação 
do conjunto estabelece-se na orientação da rua da Alegria (existente) que se assume como estrutura 
de suporte, orientação da proposta e elemento de mediação com a malha da cidade. 
Simultaneamente cria-se a obrigatoriedade de relacionar o proposto com as diferentes situações 
envolventes reflectindo-as no projecto em “leituras” edificadas diversas mas que não esquecem a 
congruência global do conjunto. Conforme se visiona na implantação, o edifício D funciona como 
remate linear do espaço indefinido das traseiras da cidade existente, estabelecendo-se como fecho do 
interior do lote e simultaneamente actuando como pano de fundo para uma nova imagem de cidade 
representada pelas torres mais próximas da rua principal. A cércea mais baixa que as das torres e a 
sua implantação denteada, demonstra o cuidado de transformar, este edifício D, numa leitura próxima 
ao bloco horizontal, mas desfragmentado em unidades mais pequenas, numa aproximação à escala 
do existente. (fig.23 a 28-VAD) Os dois edifícios em torre (B e C) constituem-se como à face mais visível 
do novo conceito de cidade e localizam-se no espaço mais próximo da rua. (fig.15 a 22-VAD) O edifício 
A, com a expressão da sua face menor em topo a localizar-se no alinhamento à face da rua e 
rematando a sua fachada em extensão, perpendicular à área de intervenção a Norte prepara o 
crescimento da estrutura urbana para a futura escala de cidade com 9 Pisos. (fig.4 a 14-VAD) 

A construção urbana assenta assim numa articulação de diferentes volumetrias isoladas que se 
socorrem quer do bloco unitário, passando pelo bloco em banda, até à torre num conjunto que faz 

456 



 
desta diversidade formal, a sua mais valia. A gestão desta pequena parcela de cidade “moderna” 
previa novos programas de apoio à área residencial, espaços exteriores livres abertos e ajardinados, 
espaços de condomínio, ateliers para artistas, espaços comerciais, zonas desportivas, uma escola e 
ainda estacionamento coberto. 
 
Organização funcional e expressão formal tipológica 
A primeira fase do empreendimento é constituída a Sul pelas duas torres de 12 pisos (blocos B e C), o 
bloco unitário (bloco A) de 9 pisos e um pouco mais para o interior nascente, o bloco em banda 
denteado (bloco D) com 5 pisos. No terreno o projecto dispõe vários equipamentos e espaços de 
apoio previstos no programa inicial apesar de nem todos terem sido construídos. (fig.1,14,22 e 29-VAD) 

No edifício D localiza-se no rés-do-chão e na cobertura os ateliers de artistas justificando uma 
arcada no rés-do-chão e grandes lanternins, entre a tipologia de “shed” e de “trapeira”, no telhado. 
Os restantes 4 pisos são tipologias convencionais de habitação. (fig.24 a 27-VAD) 

No edifício A a sua mais valia está associada à expressividade da sua fachada virada a Norte com 
acessos em galeria e uma caixa de acessos vertical (escadas e elevador) escultórica. O elemento da 
galeria assegura, deste modo, a horizontalidade da forma urbana numa leitura que uniformiza a 
fachada das áreas internas de cozinhas e serviços. Esta galeria, com “passerelles em ponte” permite 
distanciar o acesso, dos apartamentos, garantindo assim a sua privacidade e produzindo um efeito de 
luz sombra que caracteriza esta circulação de forma exuberante (e cenográfica) como um espaço de 
grande complexidade formal e funcional trabalhado de forma muito pouco comum na arquitectura 
portuguesa. (fig.4 a 12-VAD) 

As plantas dos edifícios em torre e bloco (edifícios A, B e C), com a mesma orientação no terreno, 
Sudeste – Noroeste, são sempre ligeiramente entroncadas de modo a colocar as aberturas 
preferencialmente na orientação do quadrante Sul, o que produz uma matriz em que o adoçamento 
dos ângulos formados pelas paredes interiores dão sequência aos espaços e se assumem como 
elementos caracterizadores da teoria compositiva adoptada para a compartimentação dos espaços 
internos de todo o conjunto. Na expressão exterior estes pontos de corte da forma “pura” 
correspondem à abertura do volume para albergar os rasgos maiores das varandas. As tipologias 
racionalmente divididas e com as preocupações das vivências modernas bebem a sua inspiração 
organizativa às tipologias habitacionais projectadas pelo ODAM: caracterização bem definida entre 
espaços comuns e privados, na dupla acessibilidade à cozinha; no quarto de serviço junto à cozinha; 

457 



 
na leitura da ampla sala comum (numa referência à tipologia para a nova burguesia desenhada no 
bloco da Boavista), etc. (fig.15 a 21-VAD) 

 
Soluções construtivas e materialidade arquitectónica  
Neste processo de evolução entendem-se as referências aos princípios compositivos do ODAM 
também nas fachadas essencialmente lisas, homogéneas e funcionais em que predomina a seriação e 
repetição modular mas, em que igualmente se descobrem as novas procuras formais quer na 
individualização de elementos quer na diversidade de soluções.  

A unidade do conjunto, composta por elementos tão diversificados, constrói-se a partir da 
racionalidade linguística e construtiva dos seus elementos constituintes: a métrica de regulação 
horizontal trabalhada sempre com as lajes em betão aparente e a utilização do mesmo módulo de 
vão de abertura – um rasgo vertical a toda a altura do piso – mesmo que parcialmente preenchido 
por um pano opaco diferenciado (em granito no caso do bloco D e em azulejo no bloco A, B e C). 
Estes vocábulos estabelecem um conjunto de variantes dentro de uma família de soluções que se 
constituem como protótipo e modelos estruturadores da concepção global do projecto. A caixa de 
escadas, elemento estruturador das várias tipologias edificadas é também uma unidade “padrão” 
utilizada como elemento de repetição standard que quando difere, se excepcionaliza formalmente, 
como no caso do edifício A. (fig.13,14 e 20 a 22 e 25 a 29-VAD) 

Os elementos construtivos base são utilizados também como unidades módulos que regem a 
composição e estabelecem a métrica de base e critérios para a resolução de continuidades, 
dobragens, pormenores de remates, etc. Novos e velhos materiais são utilizados com a textura e a cor 
natural distanciando-se já da abstracção imaterial do moderno da 2ª etapa do ODAM. No entanto, 
esta nova formalidade aproxima-se mais detalhadamente de uma vertente do ODAM abordada na II 
PARTE no subcapítulo II.2.4 “A arquitectura, a natureza e a importância do detalhe” da qual o 
Loureiro naturalmente foi protagonista. (fig.29 a 33-VAD) 

A ampla diversidade de materiais utilizados em correspondência com complexidade tipológica 
edificada revela, também, a tentativa de mistura e articulação das várias técnicas e materiais 
construtivos, novos e tradicionais: o betão descofrado aparente, o tijolo maciço de barro vermelho, o 
azulejo azul e branco, o perpianho de granito amarelo (caverneira) em acabamento esquartelado, a 
madeira à cor natural, o ferro pintado, o alumínio anodizado e a lousa em soleiras e peitoris. 
Utilizados sempre na sua componente cor e textura natural procuram uma expressão permeável já a 
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uma noção de conforto e de verdade dos materiais num uso que varia tanto em extensão como em 
singularidade de aplicação.  

Nos edifícios mais representativos da nova forma de construir cidade as duas torres B e C e o 
bloco unitário A, o material predominante é o azulejo formado como um acabamento mais “neutro”. 
Relativamente ao edifício A a sua fachada Sul assemelha-se ao desenho de composição das torres 
sendo na sua fachada Norte que o edifício revela sua autonomia compositiva com uma fachada 
escultórica marcada por varandas em betão descofrado aparente e uma caixa de acesso vertical 
espiralada expressa numa formalização e textura rugosa que se inspira nas obras brutalistas de Le 
Corbusier. (fig.31 a 33-VAD) Nestes edifícios A, B e C, o granito é residualmente aplicado, em 
contrapartida, no edifício de “diálogo” com a envolvente, o “grupo” D, o material de acabamento 
exterior predominante é o granito, sendo o azulejo encarado como material de revestimento 
secundário apenas usada na frente do peitoril, guardas dos vãos das janelas. (fig.28 e 29-VAD) 

A superfície dos volumes é formalizada em planos de revestimento que recorrem à tipologia 
“tradicional” da janela vertical trabalhada em caixilho de guilhotina o que permite que o elemento de 
correr se sobreponha quando aberto, ao revestimento de lousa (blocos A, B e C) ou azulejo (bloco D) 
e justifica deste modo a formalização das janelas em rasgos verticais usados como regulação em todo 
o conjunto. Mas o elemento mais distintivo na procura de uma nova forma expressiva é sem dúvida o 
tratamento dado à cobertura. Nos edifícios A, B e C a cobertura é trabalhada com uma platibanda 
em telha, fazendo lembrar um “chapéu convencional a mansardado”, no edifício D é concretizada em 
telhado convencional pontuado por volumes, traduzindo, estas soluções, a recusa da cobertura plana 
e o retorno ao recurso a valores tradicionais. 

No todo vai-se definindo um processo em que o paradigmático edifício autónomo da arquitectura 
racionalista se vai transformando, fragmentando e rompendo formalmente, tentando evitar a 
uniformidade e a repetição da fachada e procurando tratamentos mais expressivos da cobertura.  

As questões da “comodidade e da agradabilidade” do conjunto estão também presentes no 
equipamento urbano (mobiliário) diverso e nas galerias das arcadas. A expressão do conjunto assenta 
em pressupostos de conforto, equilíbrio e cuidado do detalhe o que lhe confere uma qualidade 
intrínseca, mais além das tipologias construtivas e habitacionais internas. Curiosamente numa leitura 
do projecto, o autor rejeita a referência à Carta de Atenas, mas reforça a ideia que o projecto procura muito 

espaço livre, espaço natural e de lazer e muito em especial, de espaço vital para jovens e crianças. (2) (fig.3-VAD) Talvez 
por estas razões, a população residente nestes edifícios, na época, é constituída por uma população 
jovem, culta, em busca de uma forma de expressão moderna. Artistas, intelectuais, profissões liberais, 
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arquitectos, professores, outros extractos sociais mais disponíveis e abertos a novas vivências que 
procuram casa ou atelier no Luso. Aí se instalam, por exemplo, com o seu atelier os autores do 
projecto. As razões do interesse e do êxito deste conjunto habitacional assentam, essencialmente, nos seguintes aspectos; 

escalas do empreendimento, permitindo, além de vantagens mais dificilmente analisáveis, existência de prolongamentos 

exteriores colectivos fora de comum; - organização cuidada dos fogos (dentro dos esquemas usuais; - qualidade e nível 

profissional da realização (…) no que respeita a prolongamentos exteriores colectivos, é evidente a preocupação de conseguir 

espaços complementares da habitação em vez de uma paisagem; zonas protegidas dos ventos dominantes, zonas 

pavimentadas para recreio, zonas de sombra, aproveitamento de desníveis para uma relação conveniente com a rua evitando 

a segregação ou o acesso perigosamente directo. (2) 

 
Pressupostos arquitectónicos 
A leitura da forma da residência moderna desta proposta urbanística não descura os conhecimentos 
inerentes à sua formação escolar (re)pegando de uma nova maneira na “conciliação” com o território 
urbano em que intervém e simultaneamente, com a herança dos princípios urbanísticos apoiados na 
Carta de Atenas e defendidos anteriormente pelo ODAM. A formalidade das intervenções de grande 
escala experimentadas nas intervenções dos mestres da primeira geração do ODAM, nomeadamente 
Arménio Losa e Cassiano Barbosa, são cruzadas com as preocupações higienistas e urbanísticas 
modernas das intervenções experimentais, do jovem arquitecto Távora, numa simbiose evidente na 
implantação dos edifícios e na estrutura formal da nova construção de cidade. 
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III.3.4 1956 Casa de Ofir, arquitecto Fernando Távora 
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1- Fotografia – pátio exposto a nascente 
2- Planta do ante projecto 



 
Fusão da tradição com a modernidade  
[Imagens a consultar no anexo documental com a designação VAD (Ver Anexo Documental)] 
 
Implantação e contexto da obra 
O projecto consta de uma casa de férias para o construtor Fernando Ribeiro, construída entre 1956 e 
1958 em Ofir, seguindo escrupulosamente os desenhos elaborados pelo arquitecto Távora 
constituindo a boa execução da obra uma agradável surpresa para o autor. O sítio, no pinhal de Ofir, 
próximo de Esposende e com vista sobre o Cávado estava ocupado com vários pinheiros e era 
moldado por uma ligeira ondulação. (fig.1-VAD) 

Apesar da semelhança planimétrica com as casas de tipologias nuclear utilizadas pelos arquitectos 
Loureiro e Eduardo Matos nas suas casas de CODA (subcapítulo II.2.4), de modo a obterem 
hierarquias de espaços funcionais interiores-exteriores claramente definidas, a escolha desta tipologia 
funcional, por parte do arquitecto Távora, decorre essencialmente da relação directa que cria com os 
espaços exteriores em pátio (numa semelhança tipológica) mais próxima das tradicionais casas 
agrícolas. Esta casa, atesta a validade das premissas subjacentes à tipologia das casas “binucleares” 
dividindo-se em volumes programáticos claramente definidos funcionalmente em áreas íntimas e áreas 
comuns, no entanto, a sua cobertura que se entende em T, estabelece uma composição mais 
complexa à casa formalizando-a em três corpos programáticos, decorrente da separação entre áreas 
de serviços comuns e as salas. A diferença (aparente) desta casa de volumetria mais complexa que a 
das casas “binucleares” propostas pelos arquitectos da 2ª etapa o ODAM, assenta em parte, na 
recusa do posicionamento ortogonal entre os corpos, manifesto nesta planta pela rotação da sala, 
num processo que se especializa de acordo com novas preocupações específicas do local e inerentes 
ao seu entendimento como “lugar”. A orientação do corpo da sala, pretende articular os espaços de 
modo mais aberto e flexível permitindo uma melhor integração no terreno, numa atenção quer aos 
percursos pedonais interiores e exteriores, traçados como caminhos, quer à hierarquização e 
diferenciação mais ou menos intimista dos espaços de acordo com os hábitos de uso enraizados e as 
condições climatéricas específicas do local: a sua orientação solar, a protecção ao vento forte do 
Norte, a melhor vista da paisagem, etc. (fig.1 a 3-VAD) 

Introduz-se um método projectual aberto baseado em articular, desfasar e girar os corpos, 
procurando a melhor “topologia” para o edifício. Deste modo, mais que a clara organização 
funcional em volumes programáticos é na relação que se estabelece entre eles, em (três) caracteres  
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espaciais específicos que se diferencia o conteúdo conceptual deste edifício. Os volumes da casa e 
sobretudo os seus espaços exteriores são agora um único âmbito organizado em três espaços. A 
Norte a área “fechada” da casa com a entrada de costas para o vento, a Oeste o terreiro de apoio à 
área de serviço com a entrada da garagem e a relação com a cozinha e a Sul no prolongamento dos 
quartos e da sala o terreno do “pátio” com o seu vértice assinalado com a fonte, protegida dos 
ventos, permitindo a vista para o mar. (fig.11 e 12-VAD) A forma da casa, constrói-se numa atenção à 
sua posição relativa, estendendo o espaço da casa a toda a parcela e à envolvente exterior, onde o 
percurso, quer exterior quer interior, articula os vários corpos para formar uma única entidade. A casa 
assemelha-se mais a um conjunto de corpos em que cada um se identifica com a posição relativa a 
que pertence definindo no espaço entre eles o princípio de interpenetração espaços exteriores e 
interiores que se estendem à casa, à toda a parcela e à paisagem. Expressa-se assim uma nova 
síntese compositiva na implantação articulada do conjunto, entre modernidade e tradição, numa 
flexibilidade compositiva que desenvolve os princípios culturais da nova plástica a novas 
preocupações “naturalistas”, mais singulares que universais. (fig.19 a 25-VAD) 

O percurso conforma-se como identidade estruturadora do conjunto numa fusão entre a 
“promenade arquitectónica” e o caminho natural do homem. Marcado em planta com um pavimento 
de pedra de alvenaria irregular que penetra do exterior ao interior adaptando-se “naturalmente” às 
ondulações (topográficas) do terreno este percurso atesta, simultaneamente, a sua condição de 
elemento “natural” e de espaço contínuo definindo territórios de espaço – percurso. Efectivamente o 
percurso converte-se em caminho ao aproximar-se do muro alto traseiro da sala de estar, caminho 
que se concretiza no alpendre de abrigo da entrada, da casa, obtido pelo prolongamento de muros e 
da cobertura da garagem. Este espaço de abrigo configura-se de transição e continuidade com os 
espaços internos da casa numa visão de interpenetração de espaços interiores-exteriores dada quer 
pela continuidade de pavimento, de caracterização exterior, quer condicionando-o a uma 
caracterização de antecâmara da casa, um corta-vento, um “lugar” em que se modela a luz natural.  

Configura-se, assim, a ideia de espaço contínuo quer entre os corpos comunicantes quer nas áreas 
internas principais, os espaços cumprem o desígnio moderno de continuidade e fluidez, apropriando-
se agora do carácter de vivência essencial da tradição, como se pode observar pelo desenho do nicho 
da lareira, dois degraus acima do pavimento da sala numa solução inspirada no moderno “living 
room” mas formalizada como um tema vernáculo com o pavimento e a parede em granito. (fig.5 e 14-

VAD) 
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3 – Projecto das Casas “Murondins”, de Le  Corbusier, 1940 Expressão formal  

Em volume, a expressividade moderna resolve a tensão (orgânica) com recurso à abstratização dos 
corpos em caixas desmembradas e elementos arquitectónicos autonomizados numa formalidade que 
procura a integração de opostos. Anuncia-se deste modo uma nova formalidade do espaço baseada 
sobretudo na articulação quebrada dos volumes, no uso das coberturas inclinadas, na introdução de 
corpos acoplados e na ideia de espaço pautado por diversas qualidades de luz. (fig.13 a 25-VAD) 

A integração de opostos resolve-se, neste caso, em abertura e contenção como conteúdo formal de 
fusão de tradição com modernidade que se revela, nesta casa, num diálogo integrado entre as suas 
duas frentes. A Sul, a abertura da casa resolve-se para o pátio, área protegida dos ventos, 
formalizada em “planos” desmembrados de telhados e “planos” brancos de parede. Estende-se os 
limites destas caixas abertas de modo a aumentar a área de protecção e de comunicação interior – 
exterior concretizado na extensão da sala em grandes planos de vidro, ou na criação de uma parede 
que funciona como área de protecção dos quartos e enfatiza a leitura única (horizontal) destas 
janelas. A Este o volume do alpendre de entrada desfasado do plano de cobertura e da parede 
exterior rebocada funciona como plano de recepção indicando o acesso às áreas internas da casa 
através de uma materialidade mais intimista em alvenaria de granito. A lâmina de betão solta que 
funciona como banco, ou as vigas de betão a substituir as vigas de madeiras, deixadas sempre à 
vista, completa este quadro de utilização dos materiais tradicionais e dos novos, seguindo critérios 
plásticos precisos numa autonomia de elementos a viver composições de reminiscência neoplástica 
num conjunto que pretende recuperar vivências convencionais. A Norte a contenção ou cerramento 
resolve-se pela adopção de uma formalização de janelas pontuais, ora verticais ora horizontais, 
compositivamente funcionalistas, posicionadas de modo a manter neste alçado a leitura geral de 
caixa dos três volumes programáticas separados apenas com um linha de telhado a redesenhar a fina 
linha do rufo. Esta dialéctica de integração de opostos comporta uma diversidade de elementos que 
introduzindo uma riqueza e dinamismo na arquitectura obriga simultaneamente a uma estratégia de 
projecto muito rigorosa na definição final de uma linguagem unitária, regida por princípios 
conceptuais muito claros como se compreende da formalização deste projecto. (fig.4 a 6-VAD) 

 
Soluções construtivas e materialidade arquitectónica 
Os princípios compositivos e materiais modernos são trabalhados com recurso a valores tradicionais 
identificados quer na apropriação de espaços e elementos funcionais da arquitectura vernácula do 
Norte de Portugal (como) quer no uso de materiais e sistemas construtivos tradicionais que conferem 
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uma nova expressividade ao edifício (à semelhança dos projectos de Le Corbusier para construções 
em locais sem recursos especializados) (Fig.3). Os primeiros são identificados, no beiral do pátio, no 
alpendre de entrada e na chaminé da sala. (fig.19 e 25-VAD) Os segundos, no uso de madeira nos 
caixilhos, nos vigamentos do telhado, na cerca da entrada, e no emprego da alvenaria de pedra 
como sistema construtivo para as paredes, chaminés e pavimentos, e ainda, na cobertura em telha de 
barro, etc. (fig.15 a 18-VAD) 

Os materiais e sistemas construtivos tradicionais, utilizados de forma compositivamente moderna, 
mantêm toda a sua textura e definição material numa procura que privilegia tanto as “utilidades” 
moderna quanto a “naturalidade” das habitações vernáculas, simultaneamente, conferindo à casa um 
conforto moderno e a expressividade familiar das construções tradicionais. (fig.20-VAD). 

Os muros em alvenaria de pedra rebocada de branco, o telhado de cobertura inclinada de duas 
águas em telha de aba e canudo (de uso corrente no Norte do País), a madeira para os vigamentos 
da cobertura e o forte peso das carpintarias, deixadas sempre em madeira aparente, aumenta a 
sensação de estar em presença de uma construção autóctone, mas com uma formalidade 
diferenciadamente inovadora. A nova formalidade assenta em critérios bem definidos de gramática 
moderna que se identificam imediatamente na autonomia dos vários elementos arquitectónicos a 
desempenhar o seu papel de elementos constituintes de um léxico de princípios modernos. Deste 
modo quer os elementos tradicionais quer os expressivamente modernos são individualizados e 
autonomizados em valores arquitectónicos de depuramento da sua forma essencial. A entrega da 
viga/pórtico em betão de suporte do plano do telhado, com as paredes laterais exterior em extensão 
testemunham o uso de elementos arquitectónicos autónomos que resolvem um espaço livre e 
“desmaterializado” numa composição de formas puras. (fig.24 e 25-VAD) 

Quando necessário, os elementos construtivos tradicionais são assim substituídos por elementos da 
nova materialidade que mantendo a formalidade pretendida, resolvem as necessidades construtivas, 
como exemplificado com o pórtico/viga de betão que suporta e apoia o assentamento do telhado, 
permitindo estender os limites da casa e simultaneamente abrir o grande frontal de vidro do corpo da 
sala. A dissolução dos limites do corpo da sala (e dos restantes corpos constituintes da casa) passa 
deste modo a ser uma nave aberta com um telhado solto, construtivamente suspenso pelo 
pórtico/viga em betão, numa solução que simultaneamente formaliza um plano independente e 
resolve, com a sensibilidade das construções vernáculas, a ventilação e ensombramento da área 
coberta exterior da sala. 
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O elemento da chaminé da sala é outro exemplo de como a apropriação de um elemento-tipo 

arquitectónico tradicional é assimilado de forma compositivamente moderna. A sua transformação 
num elemento esculturalmente abstracto, pintado de (ocre tradicional) uma cor diferenciada da 
parede autonomiza-o do volume de construção, intervindo como mais um elemento de justaposição 
na composição final do conjunto. (fig.19-VAD) 

No interior, os detalhes, lâmpadas, móveis, cortinas continuam a tradicional procura de conforto e 
robustez da artesania portuguesa. Curiosamente a síntese modernidade-tradição, que procura o 
motivo do projecto na conciliação de opostos, também é presente na expressão dos caixilhos. No 
cruzamento do delicado perfil reduzido do grande plano de vidro fixo da sala em contraste com o 
dimensionamento largo e robusto do caixilho móvel (que se pretende de funcionalmente mais 
resistente), ou na depuração deste pormenor em simultâneo com a sua expressividade textural 
revelando a sua componente material num acabamento em verniz que deixa a madeira aparente. O 
pormenor da prateleira, formalizada num opaco paralelepípedo da sala, em betão aparente, 
encaixada numa parede de perpianho de granito, denuncia igualmente a modernidade desta 
construção. (fig.7 a 15-VAD). 

 
Organização funcional e estrutura espacial 
A área dos quartos, com uma cobertura de duas águas, adopta internamente um tecto falso que 
uniformiza os espaços íntimos deste volume. O volume da sala e serviços, partilhando um telhado 
único, têm acoplado um jogo de telhados de inclinação contrária e desnivelados que no pórtico de 
entrada e garagem permitem a leitura de corpos em planos desfasados mas que são articulados com 
os volumes principais. Os vários espaços da sala, de jantar e de estar, são divididos apenas por uma 
parede formalizada em espessos planos internos desenhados de modo abstracto em reboco pintado 
de branco, e que nesta área comum nunca tocam no tecto permitindo a leitura do plano único do 
telhado, deste modo, do espaço contínuo “uno”. Este critério de plano divisório é tomado, quer para 
o “pára-vento” interno do hall da entrada quer para a divisão da sala de jantar com o espaço de 
estar de lareira em pedra. Estes planos deixam sempre a estrutura do telhado, em asnas e vigas 
principais em pinho, à vista que se formaliza como elemento construtivo autónomo “tradicional” 
enfatizado de modo moderno num só plano revestido inferiormente a um novo material e 
superiormente num material existente – a telha. Esta suspensão do telhado e a diferenciação entre 
elementos portantes autónomos conferem maior expressividade quer aos materiais novos, tectos em 
placas de aglomerado de madeira e cimento, (material isolante usado na altura) quer aos tradicionais 
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e permite resolver também a entrada de luz de maneira diferenciada. As pequenas aberturas entre as 
vigas funcionam, deste modo, como iluminação zenital, um jogo diversificado de luz/sombra que 
caracteriza a sequência dos espaços através de um fio condutor gradual de luz solar, à semelhança 
da ligação entre corpos formam-se uma unidade arquitectónica de luz. Por sua vez, a sala comum, 
reconhece-se num desenho de espaço único de três áreas distintas, o hall de entrada, a área de 
comer junto ao vestíbulo de entrada e a área de estar com uma lareira intimista ao fundo que se 
diferencia pela cota mais alta do pavimento. (fig.13 a 16-VAD) No corpo de serviço existem vários 
espaços francamente especializados (numa atitude moderna) incluindo o quarto da empregada com 
garagem anexa. A área de quartos contém um quarto de casal e cinco quartos com duas camas em 
que os móveis, sobretudo armários, mas também mesas de cabeceira, são inseridos como elementos 
arquitectónicos fixos numa atitude moderna do “puxador à cidade” (semelhante a Le Corbusier para 
os quartos em Porte Molitor em Paris). 

A casa de Ofir é elaborada no profundo conhecimento da tradição construtiva da arquitectura 
vernácula do Norte de Portugal, adquirida nos estudos do inquérito à arquitectura portuguesa e 
fomentado pela sua participação nos movimentos de vanguarda internacional como explicitado no 
projecto apresentado por este arquitecto em Dubronick (no subcapítulo II.3.2). 

 
Pressupostos arquitectónicos  
Neste projecto inicia-se uma nova etapa na construção da forma dos edifícios que procura resolver 
em definitivo a problemática específica da arquitectura portuense (presente desde o início do ODAM) 
entre a adequação aos instrumentos e sistemas da arquitectura tradicional e a adopção das razões 
adquiridas da arquitectura moderna. Conforme se subentende no seguinte texto do autor a resolução 
desta dicotomia pretende-se agora não pela opção ou prevalência de uma sobre a outra, nem 
simplesmente pela mescla das duas mas antes numa nova abordagem arquitectónica integrada, 
síntese das duas aprendizagens, a tradicional e a moderna, numa nova maneira de conceber a 
arquitectura contemporânea. Uma das mais elementares noções de Química ensina-nos qual a diferença entre um 

composto e uma mistura e tal noção parece-nos perfeitamente aplicável, na sua essência, ao caso particular de um edifício. 

Em verdade, há edifícios que são compostos e edifícios que são misturas (para não falar já nos edifícios que são mixórdias…) 

e no caso presente desta habitação construída no pinhal do Ofir, procuramos, exactamente, que ela resultasse um verdadeiro 

composto e, mais do que isso, um composto no qual entrasse em jogo uma infinidade de factores, de valor variável, é certo, 

mas todos de considerar. Isto é, contra o caso infelizmente normal entre nós de realizar misturas de apenas alguns factores, 

468 



 
tentou-se aqui um composto de muitos factores. Não é fácil, por certo, enumera-los a todos, dada a sua variedade e o seu 

número, nem é fácil enunciá-los por ordem de importância. 

A família para quem a casa se destina tem a sua constituição, os seus gostos, as suas possibilidades económicas; o 

terreno tem a sua forma, a sua vegetação, a sua constituição; no Verão sopra alio enervante vento Norte, no Inverno o 

castigador vento Sudoeste; perto, em Esposende e Fão, há construções com um tónus muito próprio; do outro lado do rio, 

não longe, há granito e xisto; a mão-de-obra local não é especializada; o Arquitecto tem a sua formação cultural, plástica e 

humana (para ele, por exemplo, a casa não é apenas um edifício), conhece o sentido de termos como organicismo, 

funcionalismo, neo-empirismo, cubismo, etc., e, paralelamente, sente por todas as manifestações da arquitectura espontânea 

do seu País um amor sem limites que já vem de muito longe; o terreno proporciona encantadores pontos de vista sobre o 

Cavado, sobre Esposende; na construção devem ainda ser resolvidos mil e um pequenos (às vezes enormes) problemas de 

insolação, isolamento térmico e acústico, iluminação artificial, etc., etc.  

   E nunca mais acabaria a enunciação dos factores considerados, uns, como vimos, exteriores ao Arquitecto, outros 

pertencentes à sua formação ou à sua própria personalidade. 

   Foi deixando falar tudo e todos, num magnífico e inesquecível diálogo, tentando um verdadeiro composto, que chegamos a 

esta realização. Quanto ao seu valor intrínseco, o futuro, o grande juiz, dirá alguma coisa; quanto ao princípio adoptado, não 

se nos oferece a menor dúvida de que ele é o único a seguir para que as nossas obras atinjam, pela sua individualidade, 

valor universal. (1) 
Especulativamente poder-se-ia falar desta obra como uma resposta às preocupações subjacentes às 

dúvidas do grupo paradigmaticamente estabelecidas no CODA de Delfim Amorim (capítulo II.1), 
numa solução que aposta na resolução de opostos como base de trabalho para o projecto de 
arquitectura. 
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(4)  Documento do processo camarário, aditamento, ao processo camarário licença nº.443-449 Dezembro 1945, de 14 Maio 1948. 
(5)  Cit. Grupo 7, Rasegna Italiana, Dezembro de 1920. ZEVI, Bruno, Guiseppe Terragni, Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 1982. 
 
III.1.4  
(1)  Boletim trimestral informativa, Cooperativo “O problema da habitação”, 1948. 
(2) Cit. in CAMPOS, Ezequiel de, Prólogo ao Plano da Cidade do Porto, Porto, Empresa Industria/Gráfica 1932, p.18. 
(3)  Tese manifesto do autor “Tarefas do Arquitecto”, 1948 Colectânea ODAM. In ODAM: Organização dos Arquitectos Modernos, 1947-1952, Cassiano 

Barbosa (comp.), Porto, Edições ASA, 1972. 
(4)  Declaração do “Arquitecto Pimentel” colaborador de Mário Bonito, à data estudante e pertencente ao ODAM. 
(5)  Memória descritiva do autor, aditamento ao processo camarário, licença nº7232/48 de 7 Janeiro 1948. 
 
III.2 
III.2.1  
(1)  Memória descritiva do autor. A citação em francês pertence a Le Corbusier. Arquivo do arquitecto Cristiano Moreiro do espólio original de João Andresen. 
 
III.2.3  
(1)  Colaboradores neste projecto Pedro B Cid e João Esteves. 
(2)  Carta do arquitecto Cassiano Barbosa dirigida a Celestino de Castro a 14 de Novembro 1949, documento cedido pelo arquitecto Celestino de Castro 
(3)  Memória descritiva do autor. Arquivo FAUP-CDUA, espólio original de Celestino de Castro. 
 
III.2.4  
(1)  Memória descritiva do autor. A citação em francês pertence a Le Corbusier. Arquivo FAUP-CDUA, espólio original de Celestino de Castro. 
 
III.2.5  
(1)  Memória descritiva do autor, processo camarário, licença n.º14-8081/51 
(2)  Cit. Tese manifesto “Tradição e Regionalismo”, colectânea do ODAM. In ODAM: Organização dos Arquitectos Modernos, 1947-1952, Cassiano Barbosa 

(comp.), Porto, Edições ASA, 1972, p.101. 
 
III.2.6  
(1)  Sobre os planos gerais de melhoramento em Portugal. LÔBO, Margarida Souza, Planos de urbanização: a época de Duarte Pacheco, 2. ª ed., Porto, FAUP 

publicações, 1995. 
(2)  Memória descritiva do arquitecto Arménio Losa. Arquivo FAUP-CDUA – Processo de 3 de Janeiro 1952. 
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III.2.7  
(1)  Arquitectonicamente a caracterização dos bairros económicos do Estado Novo é feita pela habitação unifamiliar como unidade base/fundamental do tecido 

urbano criado pela repetição celular de conjuntos de casas em banda ou isoladas alinhadas com jardim posterior constituindo-se a rua como malha 
reticulada, ordenada (quase militar) e controladora do conjunto de baixa densidade que se estende indefinidamente. (como explicitado no subcapítulo 
II.2.0) 

(2)  Sobretudo se se pensar nos objectivos patentes num Bairro Neubhul (em Zurique do grupo Moser 1932) projecto polémico dos autores do Triburtino, de 
Torino-Falchera ou das numerosas realizações dos nórdicos. 

(3)  Segundo palavras de Nuno Portas em “Arquitecto Távora 12 anos de actividade”, revista Arquitectura, Julho 1961 nº71. 
(4)  Citação de Nuno Teotónio Pereira, em “As casas económicas, 1947-1969”, publicado no jornal de arquitectura Março/Abril de 1983, p.11  
(5  Memória descritiva do autor, do processo camarário, licença n.º291/51 de 1951. 
(6)  Sendo esta seriação para Carlos Martí Aris, in Las formas de la residencia en la ciudad moderna, uma evidente analogia entre forma linear e cadeia de 

montagem do processo produtivo no mundo industrial. 
(7)  A repetição acrítica e a acomodação desta formula, especialmente nos anos posteriores à 2ª Guerra Mundial, acabará levando-a ao esgotamento e ao 

descrédito.  
(8)  “Zeilenbau”, segundo Martís Aris, implantação baseada numa série de blocos longitudinais paralelos, a distâncias iguais entre eles e formando uma 

estrutura residencial não dependente e conformativo com as ruas e sistema viário existente. 
 
III.2.8  
(1)  Memória descritiva do autor, do processo camarário, licença nº.443-449 Dezembro 1945. 
(2)  Cit. Tese de Viana de Lima, “O problema português de habitação”, colectânea do ODAM. In ODAM: Organização dos Arquitectos Modernos, 1947-1952, 

Cassiano Barbosa (comp.), Porto, Edições ASA, 1972, p.27-29. 
(3)  Parafraseando Kenneth Frampton ou Anetole Kopp “para Corbusier como para a “avant-guarde” em geral, o conceito da habitação em massa só se verá 

no desenvolvimento do que os soviéticos apelidaram do “novo condensador social” conhecido como a actualização radical de uma longa trajectória que 
tem as suas raízes no mosteiro, passando pelo palácio barroco e culminando com a proposta do falanstério de Fourier”. 
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(1)  LOUREIRO, José Carlos, O azulejo – Possibilidades da sua reintegração na arquitectura portuguesa”, Porto, Imprensa Portuguesa, 1962. 
(2)  Memória descritiva do autor, do processo camarário, licença nº.443-449 Dezembro 1955. 
 
III.3.4 
(1)  Texto do arquitecto Távora para a publicação desta sua obra na revista Arquitecta de 1957 n.º59. 
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IV PARTE – CONCLUSÃO A GÉNESE PORTUENSE DO ODAM 
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IV.1 Apresentação ao “juízo” sobre o ODAM 
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1 (Permitirá o grupo ODAM identificar o início da difusão territorial do moderno em Portugal?) 
O grupo ODAM segue implicitamente uma “filosofia de vida” que se estabelece como ética, numa 
nova forma de ver as capacidades estéticas da arquitectura moderna, claramente distintas dos 
primeiros intentos parciais de carácter meramente “imagético”, dos “modernistas” dos anos 30 em 
Portugal. Efectivamente, os protagonistas dos anos 30 que do ponto de vista escolar se estabeleceram 
como antecedentes formadores do grupo ainda que manuseando os vocábulos instrumentais e 
construtivos do moderno, tomam-nos como mais um estilo à disposição no quadro da aprendizagem 
Beaux-Arts tal como se constatou nos projectos de Rogério de Azevedo, para a garagem do Comércio 
do Porto. Em antítese, a nova concepção arquitectónica proposta pelo Grupo ODAM, tenta sintetizar 
novos modos de actuação e recuperar um contexto cultural e uma experimentação artística 
contemporânea, que resolva de modo integrado, os problemas civilizacionais urgentes, nos seus 
vários aspectos: social, politico, técnico, funcional, higiénico e formal. 

O termo “modernista” empregue para este fenómeno dos anos 30 em Portugal é, deste modo, 
utilizado pela sua conexão estilística em confronto com a qualificação “moderno” do ODAM, 
entendido como representativo da liberdade de expressão numa nova forma de conceber. 

A nova perspectiva de abordagem, proposta pelo ODAM aos problemas imergentes, fruto do 
súbito crescimento do processo de industrialização em Portugal pós 45, em que o processo de 
electrificação e a construção de hidroeléctricas constitui um primeiro sinal (do desenvolvimento 
tecnológico, do aumento demográfico das cidades, da mecanização dos transportes e da rotura em 
geral das estruturas urbanas existentes), acentua a visibilidade do posicionamento conservador, 
retrógrado e estagnador do regime e será denunciado no texto de título “O Problema da Casa 
Portuguesa” inaugural de 1945 do arquitecto Távora. Este texto formaliza o início da “consciência” 
ideológica do moderno em Portugal, ao assumir um discurso de luta idêntico ao das vanguardas 
modernas ultrapassando as barreiras da anacrónica linguagem imposta pelo regime e ensinada na 
escola, uma formação Beauxs-Arts e “pseudo-regionalista”, incapaz de resolver os novos problemas 
tecnológicos, formais, higiénicos e sociais introduzidos pelo desenvolvimento tecnológico e industrial.  

O Grupo considerar-se-á, assim, percursor de uma nova arquitectura, na procura de respostas 
para um país cujos baixos níveis de desenvolvimento social e de habitabilidade eram, na sua opinião, 
comparáveis aos problemas da sociedade industrial e desfasados das mais-valias da moderna 
civilização europeia contemporânea. A ruptura (moderna) com a visão impositiva e hermética da 
arquitectura “historicista” e “tradicionalista” do regime é estabelecida através do auxílio dos novos 
conhecimentos científicos e tecnológicos, convertidos em prol de uma nova sociedade que aposta em 
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condições dignas de habitar para todos. Imbui-se a arquitectura de uma atitude de abertura 
democrática, sem preconceitos, que se pretende útil e disponível a todos e não apenas para uma 
classe ou elite privilegiada, justificando por esta via, para estes arquitectos, a aposta na rapidez e 
economia das novas possibilidades técnicas e materiais.  

Na opinião do ODAM, esta “democratização” da arquitectura, tradutora de uma nova consciência 
social, obriga a que o arquitecto desempenhe um papel muito mais alargado e complexo na 
compreensão da estrutura civilizacional. Este conceito inovador do novo papel social do arquitecto, 
opera claramente um salto qualitativo no discurso arquitectónico destes arquitectos, constituindo-se 
para o grupo como um programa de consciência que toma na urbanidade da população o seu 
reflexo cultural. A noção de “condensador” social da arquitectura moderna é, assim, expressa na 
necessidade de formação de um grupo colectivo para a defesa dos novos ideais comuns o que 
reflecte também uma característica específica do espírito colectivo do moderno explícita em 
referenciais como os CIAM, o vizinho GATPAC, a Bauhaus, o De Stil, a Deutsche Werkbund, etc. 

A arquitectura moderna proposta pelo grupo aparece, na necessidade de se contrapor à retardada 
linguagem monumental e pseudo-nacionalista do “Estado Novo”, assente em arquétipos de carácter 
“imagético” e iconográfico de estilos passados ou regionalistas. Esta arquitectura do grupo é, 
assimilada do debate arquitectónico moderno europeu e nas aspirações decorrentes dos sistemas de 
industrialização, que confiam na mudança do mundo através da mediação dos benefícios da 
“máquina”, no pressuposto do progresso científico, tecnológico e social como garante de um futuro 
melhor para a sociedade. O moderno do ODAM integra, deste modo, um projecto universalista numa 
arquitectura (intelectual) da “2ª era maquinista” (1) tendente à abstracção, formalmente “pura”, 
resolvida sem o recurso ao ornamento e acrescentos desnecessários e pressupostamente a suportar-se 
em técnicas avançadas e na racionalidade de novos modos de habitar. 

A importância local do ODAM é reafirmada a nível nacional, sobretudo, através da visita dos 
arquitectos de Lisboa ao Porto em 1947 que confirmam o carácter inovador das obras do grupo de 
clara ruptura com a arquitectura produzida e disseminada pelo aparelho do Estado. A produção 
arquitectónica por parte destes profissionais mais libertos do poder central, mais informados e mais 
conscientes do seu papel social e disciplinar, era acompanhada de uma implícita oposição política ao 
poder instituído e conduzida pela necessidade de implantar, de acordo com os próprios, uma 
arquitectura que fosse moderna em todos os seus vectores e não apenas nos aspectos parciais 
experimentados pelos arquitectos modernistas dos anos 20 e 30 em Portugal, estes últimos 
maioritariamente concentrados na escola de Lisboa. A consciência de que a experiência modernista 
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em Portugal, tinha sido incompleta e falhado nos seus princípios pela obscura conivência com o 
poder, apesar de se terem produzido algumas obras de reconhecido interesse formal (ex: Instituto 
Superior Técnico, 1925-37, de Pardal Monteiro), bem como o reconhecimento por parte do grupo de 
um padrão de desenvolvimento de condições sócio-económicas à data em Portugal semelhantes às 
da Europa na alvorada das vanguardas modernas, levou a que estes representantes retomassem, 
numa 1.ª fase como ponto de partida, o exemplo heróico do movimento moderno. Esta visão de 
utopia social identificada com as premissas ideológicas de transformação social das vanguardas 
modernas assenta numa vontade patente de fazer a reinterpretação da linguagem funcional austera e 
igualitária das experiências racionalistas centro europeias dos anos 20 e 30. 

As ideias, expressas nos princípios da constituição do grupo em 1947 são reafirmadas e tornadas 
públicas, com abrangência nacional no congresso de 1948 e extensivas a todos os problemas 
inerentes à construção de um país, desde as políticas habitacionais aos meios que intervêm no 
processo de construção e execução, à industrialização, estandartização, promoção de novos materiais 
e inclusive à definição de estratégias de formação dos novos arquitectos. Estes assuntos são 
abordados com um carácter inovador e participativo, num debate que neste contexto se pode definir 
como “manifesto e ortodoxia”, introduzindo um sinal de mudança necessário à renovação e ao 
arranque de uma nova etapa arquitectónica nacional. 
 
2 (Conseguiu o grupo, através da sua produção teórica e projectual e de acordo com os objectivos enunciados, identificar-se com os 

princípios da arquitectura moderna?) 

A fundamentação formal e ideológica das preocupações que presidiram aos primeiros momentos da 
consciência de grupo, aceite como responsabilidade social comum pelo ODAM, são à data, assentes 
na reformulação dos conteúdos mais radicais do moderno. A adopção de uma metodologia centrada 
em manifestos colectivos, à semelhança das vanguardas arquitectónicas, o seu processo evolutivo 
formal de aproximação aos conteúdos modernos, revela a importância dos fundamentos estéticos do 
movimento moderno para o grupo e da afirmação das premissas formais propostas pelas suas figuras 
relevantes com uma ênfase especial em Le Corbusier. Neste sentido, as preocupações teóricas do 
grupo expressas nos enunciados dos seus mentores referenciais com uma grande quantidade de 
material escrito e desenhado manifestos em várias actividades (o congresso de 1948, a exposição de 
1951 e de 1952, a participação em congressos de arquitectura UIA, a promoção e participação em 
concursos, em intercâmbios culturais com os arquitectos de Lisboa, etc.) numa dinâmica empregue a 
promover o debate e o conhecimento arquitectónico são laborados no incentivo de ampliar o espaço 
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experimental, social, tecnológico e formal da arquitectura. Estas posições públicas amplificam o 
discurso disciplinar que resgata a liberdade criativa dos arquitectos, no sentido de denunciar a 
necessidade de um esprit nouveau, procurando implementar uma consciência moderna no contexto 
periférico português e atestando no essencial o entendimento do seu novo papel na sociedade.  

A redobrada atenção aos fenómenos sociais de qualidade para “tudo e todos” reflecte-se assim na 
extensão (revolucionária) do desenho formal da nova doutrina arquitectónica a todos os “objectos”, 
desde os de uso quotidiano até à estruturação urbana da cidade, numa lógica moderna “da colher à 
cidade”. Esta visão específica abrange toda os âmbitos das vivências modernas (em todas as suas 
escalas) como matéria passível de interferir nas vivências pela criação de novas formas, suporte a 
novos programas que alterem o habitar do homem, através da racionalização, num espírito que 
corresponda às aspirações da sociedade da “máquina”. 

Em síntese, no cruzamento conjunto da produção prática e teórica emerge, no nosso entender, os 
conceitos basilares da “construção da forma” (estética), inerente ao grupo que no conjunto define 
uma plataforma comum que resumidamente se define como “um moderno” constituído como nova 
forma de compor. Contrariamente às “leis” da axialidade e simetria estática, do realismo mimético e 
do decorativismo ornamental, opõe-se o equilíbrio e a dinâmica, a abstracção intelectual, a 
depuração e a transparência, valências de uma nova expressão plástica do “objecto”. Embora numa 
primeira fase, o grupo, ansiasse pelas expressões do “novo”, muito dependente das novas matérias, 
este caracteriza-se autonomamente da estrita definição material, numa forma de conceber necessária 
para a revolução estética, a que se adequa indiferenciadamente “velhos” ou “novos” materiais e 
sistemas construtivos. 

As preocupações formuladas a partir de 1947 e reforçadas nos seus escritos elaborados para o 
congresso de 1948 assentam na reivindicação de uma estética, ou antes, de uma vocação e 
vocabulário plástico que aparecem nitidamente associadas à tomada de consciência dos problemas 
sociais envolvidos na reorganização do espaço urbano e rural do país em que sintomaticamente a 
argumentação teórica do grupo se firma em formulações do ideário dos CIAM, sobretudo as 
estabelecidas na Carta de Atenas e as remeniscentes do vocabulário “purista” de Le Corbusier. 
Em1951 no uso de excerto de um texto do MOMA de 1937, leit-motif de apresentação e abertura da 
exposição do grupo no Ateneu Comercial do Porto, a generalidade de adesão do grupo, constitui-se 
no manifesto/testemunho moderno de expansão “internacional” e na sua aplicação para a 
arquitectura portuguesa. Confirma-se, assim, a constituição comum do ODAM numa descoberta de 
uma nova forma de fazer “universal” que reflecte o entendimento de um conhecimento/saber 
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colectivo. Simplificadamente, a convicção arquitectónica do grupo assenta na contemporaneidade por 
uma actualização contextual do homem moderno e decorre, deste modo, ao largo dos anos 50, na 
prática, próximo de um léxico de inspiração brasileira e latino-americana que “comprovava” a 
possibilidade de aplicação da arquitectura moderna a diferentes culturas, encarado como 
reinterpretação e transfiguração formal dos ensinamentos e da estética de Le Corbusier. 

Efectivamente as teses manifestas do ODAM, à data da sua formação, promovem um discurso de 
uma arquitectura para “massas” que exigiam uma matriz “maquinista” num país fortemente rural, 
conformando um discurso revolucionário de ideologia moderna, correspondente a um optimismo 
socialista que, por este motivo, não surpreende apoiar-se em escritos modelares como: “Quand les 
Cathédrales étaient blanches”, de 1937, “Les trois établissements humaines”, texto do Ascoral de 
1945, “La maison des hommes”, ou ainda “À propos de l’humanisme”, textos sobretudo decorrentes 
da produção de Le Corbusier. No entanto, com menor incidência e protagonismo, são também dados 
a conhecer as ideias e os modos de actuação de outros mestres da época como Gropius, Mies, 
Breuer e inclusivamente o jovem Aalto revelando (surpreendentemente), da parte destes arquitectos, 
uma atenção à actualidade arquitectónica num meio de fracos recursos comunicativos com o exterior. 

Por grau de aproximação aos princípios estéticos da “modernidade” universal, sobressai até à 
formação do grupo em 1947 uma procura de manifesto moderno versus a pseudo estética nacional 
num discurso que se caracteriza no uso simultâneo de citações “tradicionalista” e do “novo espírito”. 
Indica um início em que os membros do ODAM irão testar imagens e soluções funcionais nas quais 
está patente a vontade de fazer a selecção dos modelos modernos exteriores, mas comprometida à 
realidade do meio em que intervêm. A heterogeneidade é o denominador comum nas referências e 
modelos utilizados por estes arquitectos, denotando uma grande versatilidade no modo de os utilizar 
que se repercutem em obras caracterizadas pela capacidade de entendimento dos modelos 
importados, (como por exemplo no projecto de esprit nouveau, Corbusiano, da casa Honório de 
Lima). Estas obras iniciais sugerem um percurso em que a característica dominante é o conhecimento 
e à vontade, na manipulação dos instrumentos de projecto e dos modelos importados, resultando as 
opções na adaptação dos mesmos à necessidade de integração ou apropriação no contexto existente 
e num modo de projectar que privilegie a racionalidade dos esquemas funcionais mas num 
compromisso simultâneo com a representatividade cultural e a tectónica construtiva tradicional. Neste 
sentido, poderemos esquematicamente resumir, neste início, uma preferência a modelos importados 
próximos ao moderno italiano, embora a maior parte das vezes se constituam mais pela formalização 
de um Mallet-Stevens, com a expressão dos “artefactos” a pesar mais do que os seus conteúdos 
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modernos, correspondendo genericamente à produção de pré-forma moderna do grupo. Embora o 
compromisso com a representatividade dos valores convencionais se sobreponha à vontade de ser 
radicalmente moderno esta primeira procura das premissas integrais do projecto moderno em pré-
formas de compromisso entre o projecto moderno e a convenção portuense, constituem-se como 
fundamentais à génese dos conteúdos formais estudados. 

Entre 1947 a 1952, evidencia-se o “alcance moderno” do ODAM constituindo-se como a 
afirmação por parte de todos os membros de uma pertença (vontade de ser) moderna imediatamente 
após a sua formação em 1947. Torna-se visível uma clara unanimidade da produção das 3 gerações 
escolares do grupo muito próximas de uma experiência mais integral e uniforme, uma época de 
intensa actividade com congressos, publicações, conferências, exposições e concursos, 
correspondente ao manifesto moderno comum com trabalhos de divulgação de carácter mais 
conceptual e expositivo e que atingem o seu auge de radicalização moderna no ano de 1950. 
Curiosamente durante o período de 1947 a 1950 as obras dos arquitectos mais velhos vão-se 
radicalizando na sua formalidade moderna para uma abstractização a todos os níveis para a partir 
desta data e em oposição os mais novos começarem a revelar as preocupações com o contexto em 
que se inserem. É neste período que com maior clareza se percebe que os fundamentos estéticos e os 
conteúdos da arquitectura do ODAM procura, como tema de debate comum, a mudança do 
“mundo” através da arquitectura na mediação com os benefícios da “máquina”, numa escolha 
preferencial pela estética eleita do protótipo da “máquina de habitar”. Este modelo (de referencial 
francês) assenta na defesa de uma nova expressividade representativa da vida moderna, em termos 
projectuais, define-se por uma modalidade arquitectónica de valores “puristas” o que, sem restrições, 
se tenderá a estabelecer inicialmente no grupo como o desafio a conseguir e a estética arquitectónica 
a resolver. 

A vontade do Grupo nesta fase de uma morfologia (estética) claramente identificada com a nova 
era da técnica, em que o “objecto” se preocupa sobretudo em resolver uma nova fisionomia de 
aspiração ao uso dos materiais do ideário moderno, é agenciada no ODAM pela estética plástica 
”purista” (2) que aclama o betão armado como material de eleição da “época maquinista” e 
expressão do tempo presente. Esta eleição do betão fundamenta-se no conhecimento da realidade do 
País de recursos pobres confiando, por um lado, nos estudos experimentais do LNEC para as grandes 
infraestruturas em curso no país e, no entendimento do seu correcto ajuste aos processos produtivos 
portuenses, por outro, na ausência de outras indústrias de novos materiais (como o aço ou a 
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madeira), por ser um material já parcialmente utilizado na edificação corrente e configurar-se mais 
próximo do processo produtivo da construção monolítica convencional. 

A opção estética e construtiva do betão armado, justifica a adopção por parte do ODAM, 
conforme defendido por Oliveira Martins, dos 5 pontos essenciais à formalização do habitat: estruturas 

independentes, construção sobre pilares, cobertura em terraços, planta livre, fachadas abertas (3), enfim os cinco 
pressupostos construtivos do ODAM (de reminiscência corbusiana) que, à semelhança das premissas 
modernas, cumpre os reguladores objectivos científicos da nova época numa modulação que permite 
a liberdade espacial e compositiva. Mas não é só a introdução de acontecimentos construtivos, nem 
de materiais novos, nem da intervenção de novas máquinas ou a apologia à indústria que ampliam a 
acção do arquitecto em novos campos de trabalho anteriormente reservados aos engenheiros 
configura-se efectivamente uma nova apetência pelas novas estruturas ou edificados infraestruturais 
como se expressa nos escritos destes arquitectos e na preferência por uma imagem fabril (com uma 
grande visibilidade, por exemplo, no Concurso Lusalite) que efectiva a busca de essência do ODAM. 
O desejo substancial de renovação, individualiza-se, mais que no determinismo técnico ou de 
estandartização total, em pressupostos de racionalização, (tal como os primeiros modernos) na 
representatividade das construções de forma moderna numa repetição modular de elogio a um novo 
modo de pensar o espaço de intervenção, a novas pesquisas programáticas traduzidas em soluções 
para o “objecto” ou ainda na reivindicação da necessária proposta à escala da cidade. 

As pesquisas elaboradas no espírito científico da época, em estudos racionais do espaço de habitar 
das células mínimas com um rigor matemático de correcta disposição dos blocos em altura, 
apreendidas numa preocupação higienista de sol, espaço e verdura, derivada dos princípios 
depurados de aplicação de “objectos” à ordenação da cidade, tem como estratégia no ODAM a 
substituição da cidade jardim de desígnio rural imposta pelo regime pela cidade parque da 
urbanidade para todos. 

No entendimento da organização populacional espontânea do território nacional ao longo das 
vias principais estes arquitectos seleccionam a estruturação da cidade funcional linear, assente num 
zooning programático organizado uniformemente e de crescimento ilimitado de modo a permitir 
resolver todos os problemas relativos à forte expressão de ruralidade do país e, também os graves 
problemas de congestionamento da cidade industrial portuense. A introdução no país da urbanidade 
da cidade da “máquina”, dando primazia ao automóvel e organizando-o segundo as 5 categorias de 
urbanidade principais: Moradia, Lazer, Trabalho, Transporte e Edifícios Históricos, mas com os 
prazeres das condições naturais e higienistas de um parque total. A planificação territorial para o 
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grupo apoia-se como se confirma nos seus discursos, na formalização da urbanidade da cidade 
radiosa e dos três estabelecimentos humanos (Le Corbusier). 

No entanto, na prática, é na eleição do bloco autónomo de habitação colectiva em altura como 
protótipo experimental e condensador social do habitat moderno que se concentram todas as 
pesquisas formais, funcionais e espaciais destes arquitectos. Este elemento configura-se como unidade 
modular de repetição, marco do desenho do “nova conceito de cidade”, organizado, como referido 
acima, em estruturas que se dispõem autonomamente e idealmente numa formação linear 
perseguindo os estudos matematicamente funcionalistas. É, assim, particularmente na resolução de 
novas formas de alojamentos que o ODAM aposta na experimentação de cidade propondo, nesta 
altura, a experimentação das pesquisas progressistas do “edifício cidade” – da unidade habitacional 
em altura – como nos relembra o discurso e projecto de Viana de Lima ou a pesquisa tipológica de 
Pereira da Costa. Configura-se, em síntese, este período formal ideologicamente inspirado no 
Corbusier do esprit nouveau e na urbanística da Carta de Atenas numa “adesão à difusão 
internacional moderna”, maioritariamente pela aproximação formal à arquitectura brasileira e 
minoritariamente à arquitectura americana de Breuer ou Neutra. Paradigmaticamente esta fase de 
clarificação das ideias arquitectónicas no Grupo, são trabalhadas através de uma intensa actuação 
projectual. 

Entre 1951 a 1956 na fase de maturação da aprendizagem da lição moderna, emerge uma nova 
realidade na aceitação e vivência da identidade singular portuense, o amadurecimento das ideias 
expostas pelos elementos paradigmáticos do grupo reflectem novos caminhos a tomar, onde 
transparece uma autonomia na confiança de experiência moderna adquirida. À pureza abstracta da 
forma associa-se a identidade local mais humanizada e a procura de outras valências anteriormente 
relegadas, a “memória” e o “instinto”. A aceitação progressiva de uma consciência individual das 
condições e do contexto regional da produção da arquitectura, a que não são indiferentes as 
preocupações sobre os problemas dos núcleos centrais das cidades propostos no X CIAM em 
Dubrovnik e o começo de um debate disciplinar para a procura de novas soluções, prenuncia o início 
do inquérito à arquitectura popular portuguesa. O moderno é tido como dado adquirido e a 
especificidade formal do grupo debate-se, agora, entre os pressupostos do moderno e o regionalismo 
emergente, factor essencial da génese portuguesa. 

A casa de Ofir de 1956, de Fernando Távora, sintetiza esta transição em simultâneo com o início 
da realização do Inquérito à Arquitectura Popular Portuguesa e inclui no seu elenco muitos dos 
arquitectos do grupo traduzindo já uma nova etapa na arquitectura (portuense) posterior à conquista 
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das liberdades formais e conceptuais modernas para a prática disciplinar. Esta nova pesquisa 
assentará em valores ideológicos arquitectónicos de crítica regional aos valores internacionais (a par 
com as preocupações no universo europeu) mais preocupada com uma arquitectura contextualizada a 
valores locais e as suas raízes são determinadas na área de abrangência do período em estudo. 
 
3 (Terá sido o grupo ODAM caixa de ressonância dos princípios modernos ou um mero instrumento de divulgação de uma acção que o 

ultrapassa, ou ainda outra coisa?) 
A adesão dos arquitectos do grupo aos princípios modernos, se efectivamente atesta a força da novas 
condições disciplinares e a universalidade dos princípios modernos, simultaneamente, neste caso, põe 
à prova a capacidade de resposta dos seus princípios estéticos a um diferente contexto geográfico e 
temporal. 

Como referenciado anteriormente, os efeitos da 2ª grande guerra sobre as identidades nacionais, 
de Portugal e do resto da Europa foram, no início, substancialmente diferentes. Enquanto o resto da 
Europa se encontrava imerso numa destruição generalizada que conduziu ao questionamento da 
maioria dos axiomas arquitectónicos do pré-guerra, Portugal vivendo momentaneamente uma 
abertura política forçada facilita aos seus intelectuais a aderência a uma visão optimista dos princípios 
das vanguardas modernas divulgados antes da guerra. 

A diferença temporal e cultural relativamente aos modelos importados das vanguardas exteriores 
conduzem a divergências substanciais nos registos formais modernos do ODAM concretizada numa 
vontade de ajustar a nova “forma” arquitectónica à (diversa) realidade singular do País. Divergência 
relativamente aos modelos que é demonstrada no grupo, por um lado, num interesse menor nas 
utopias dos fundamentos modernos e mais na aplicabilidade prática dos seus princípios estéticos, por 
outro, na manutenção de algumas permanências, instrumentais e produtivas, locais na prática 
projectual. Cria-se uma simbiose que é trabalhada numa linha de continuidade com a cultura local e 
não de total ruptura, introduzida em opções influenciadas no (re) conhecimento das dinâmicas 
culturais europeias dos pós-guerra. Efectivamente este conhecimento contemporâneo do ODAM está 
atento quer às experiências arquitectónicas em curso na reconstrução europeia quer à revisão dos 
dogmas arquitectónicos modernos, presentes nas arquitecturas emergentes, à data, no contexto 
europeu. 

Por um lado, o conhecimento dos grandes problemas da habitação urbana, o uso de novos 
materiais, o papel da evolução técnica na resolução rápida e económica da construção, das 
arquitecturas de expansão internacional estruturadas na reconstrução do pós-guerra, são, apesar de 
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conscientes da clara diferença do contexto português por parte do ODAM, extrapoladas em 
preocupações afins, sobretudo na falta generalizada em Portugal de alojamento condigno como se 
compreende nos trabalhos e textos escritos do ODAM elaborados para o congresso de 1948 e 
experimentadas numa aplicabilidade concreta. 

Por outro lado, o ODAM, atento à crítica emergente no contexto europeu aos “axiomas” da 
ideologia “internacional”, numa urgente vontade de actualização, de maneira eventualmente 
contraditória mas compreensível no espaço temporal em que se desenvolve a vida do grupo, 
aproxima-se, deste modo, com uma visão mais “existencialista” de alguns sectores europeus, 
descrentes das virtudes mecanicistas (4) da produção arquitectónica. Esta circunstância associada ao 
visível desfasamento produtivo e cultural do país, configura na produção arquitectónica do grupo um 
carácter de sensibilidade “humanizada” imbuída na “maquinizada” que se repercute num conteúdo 
social e disciplinar de plástica moderna (técnica e ciência), em simultâneo com, a tradição humanista 
neoclássica (da verdade, moralidade e da essência) e a manutenção das reminiscências instrumentais 
da sua formação Belas-Artes. No entanto a resposta a esta “contradição” será realizada através de 
uma reinterpretação crítica, assente na importação selectiva dos modelos internacionais que se 
ajustem à realidade social e produtiva com a necessária atitude crítica ao seu vocabulário não num 
processo de ruptura mas num processo sereno de revisão e correcção interna, inserindo no ideário 
moderno a problemática da tradição (e da história) em paralelo com a procura de abstratização. 

O grupo encontra, deste modo, no moderno a “metodologia da razão universal” pela 
aproximação ao universo corbusiano que corrige, através das suas aprendizagens modernas, a 
aleatoriedade das especificidades compositivas da eclética formação académica. Configura-se, 
curiosamente, um discurso ao mesmo tempo de renovação técnica dos modelos da organização 
funcional da cidade e da estética mecanicista e também aceitando por parte dos seus membros, o 
estudo da verdade da arquitectura tradicional (com o intuito de desmascarar a arquitectura “pseudo-
tradicionalista” do regime). 

A especificidade intrínseca à génese arquitectónica do ODAM é, deste modo, visível no 
desfasamento entre o atraso técnico e social do país, reflectida na produção do grupo numa 
dicotomia relativamente à adopção estética entre as formas de compor modernas e as dos valores 
permanentes da cultura produtiva (tradicionais), como claramente evidenciava em 1945 o texto de 
Távora sobre “O Problema da Casa Portuguesa”. Esta dicotomia exemplarmente expressa nas duas 
soluções opostas propostas no CODA de Delfim Amorim é tomada nesta dissertação como exemplo 
paradigmático da centralidade dialéctica discursiva e projectual do ODAM. 
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A problemática doutrinária do ODAM, entre o “novo” e o “velho” configurou os dispositivos 

formais da especificidade da arquitectura moderna portuguesa, cruzando a necessidade da procura 
das relações universais, técnicas e estéticas modernas com a adaptação a um contexto cultural 
singular como parâmetro fundamental no processo de intervenção e clarificação disciplinar do 
“projecto moderno”. O “moderno” proposto pelo grupo irá debater-se, deste modo, para a 
concretização desta “fisionomia” no confronto com a realidade produtiva portuguesa de recursos 
tecnológicos escassos e apoiada sobretudo nos valores da artesania tradicional. Esta dificuldade 
prática induzirá a uma procura projectual de referência a conteúdos formais mais plásticos que 
estritamente técnicos, do qual a arquitectura “purista” corbusiana se constituiu para o ODAM, numa 
primeira fase, como modelo de eleição a seguir (tal como referenciado no subcapítulo II.2.5) 
permitindo realizar esta arquitectura “de espacialidade vertical e formalidade prismática” num 
processo que reformula os conteúdos mais radicais das vanguardas do moderno, (pela) aceitação 
progressiva da consciência individual das condições produtivas do contexto regional. 

Para o grupo, a opção inicial tomada da plástica moderna corbusiana justificava-se pelo facto de, 
apesar de paradoxalmente a arquitectura “purista” propagandear o novo material – o betão armado 
– como motivador da sua forma, a expressão estética das obras iniciais de Corbusier era 
eminentemente plástica mas independente da técnica identificativa do novo material construtivo. 
Realmente, a estética do betão armado permitia mais facilmente o uso dos materiais locais disponíveis 
do que as arquitecturas assentes na componente tectónica construtiva mais tecnicista de clara 
visibilidade dos novos materiais da arquitectura produzida pelos mestres do Norte da Europa (por 
exemplo Mies). A componente mecanicista do “Estilo Internacional” será, assim, mediada pela 
proposta de Le Corbusier – onde o novo universo tecnológico está incorporado na manifestação 
arquitectónica mas não constitui a sua finalidade última. 

A dicotomia em que se movem os arquitectos do ODAM deambula entre o entendimento do 
universo cultural e escolar e a nova emergência da “era maquinista” e é indissociável do confronto 
entre a reivindicação de uma cultura urbana de metrópole e a realidade vernácula e rural do País o 
que reforça a dialéctica discursiva existente no Grupo entre a apologia do “novo” e/ou a conciliação 
com o “velho”. Estas leituras formadas dos testemunhos escritos do Grupo correspondem a um 
entendimento das formas de compor, dependente sobretudo de uma dialéctica reflectida no uso dos 
novos conteúdos formais (dos tempos modernos) em simultâneo com a percepção do princípio 
filosófico de carácter humanista do Grupo, assente na essência e moralidade do artista como legado 
intemporal, teorizado nos princípios universais em que deve assentar a arquitectura moderna, como 
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descrito pelos próprios, e no uso dos recursos existentes. A componente humanista é, deste modo, 
expressa na instrumentalização do projecto específico da formação escolar da EBAP, numa 
composição de racionalidade clássica e de selecção tipológica que substitui o eclecticismo de “estilos” 
pela racional adequação programático-funcional, empenhando-se no uso dos instrumentos de 
trabalho “locais”, de aprendizagens artesanais, da boa construção da EBAP. 

Concretamente a metodologia utilizada pelos arquitectos do ODAM é assente no vocabulário de 
genealogia Corbusiana de expressão abstracta, intelectual, maximizada ao novo sistema e material: o 
betão armado (o ideal criativo do protótipo da “máquina de habitar”). Esta plasticidade moderna é 
sujeita a uma expressividade “matérica” densificada ou tencionada, alicerçadas nos temas de 
formação clássica da Unidade, Função, Estrutura e Forma transcrita para os 5 pontos do ODAM. Em 
síntese confere-se “à morfologia abstracta de expressividade matérica” (analisada ao longo do 
capitulo II.2) uma tensão, pela construção de uma “espessura” na expressão da forma moderna, mais 
real que o imaterial “objecto” arquitectónico “purista”. 

Formalmente presentes, os paradigmas, de Le Corbusier são utilizados com total liberdade, 
inclusivamente transformados ou subvertidos, evidenciando-se um pragmatismo recorrente que 
confronta o repertório moderno, mais uniforme, com a vontade decidida de caracterização singular 
de cada edifício. Valoriza-se a expressão e carácter diferenciador do programa acrescentando 
valências arquitectónicas substantivas, de apologia à imagem tecnicamente avançada (reconhecível 
na obsessão por parte de muitos dos elementos do grupo de uma estética fabril) que, 
paradoxalmente, e dada a escassez de recursos existentes, são produzidos engenhosamente através 
do uso de elementos rudimentares de produção a maior parte das vezes artesanal (como os ripados 
ou os quebra-luz em venezianas de madeira) utilizados repetidamente conformando texturas formais 
complexas, como elucidam os projectos do subcapítulo II.2.3. Esta nova concepção assenta, deste 
modo, num cuidado especial, não especificamente no novo material ou em tecnologia inovadora mas 
sobretudo da forma que resulta da sua aplicação, figurando o apuramento do detalhe como elemento 
(preferencial) revelador da coerência estética do todo e, neste sentido, elemento arquitectónico 
essencial de concepção do projecto (como exemplificado ao longo do subcapítulo II.2.3 e II.2.4). 

A concretização estética do grupo evolui, deste modo, para o uso indiferenciado do “novo” ou do 
“velho” que se concretiza numa formalidade intrinsecamente apoiada na essencialidade da matéria 
enquanto apuramento de uma técnica dependente do pensamento conceptual construtivo. O 
processo é de controlo projectual estabelecido a priori rigoroso entre ideia e a sua materialidade 
(construída) como elemento fundamental na expressão plástica final do projecto/obra. 
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A realidade do grupo relativa à diferenciação com os modelos iniciais centro europeus 

seleccionados é constatada pelos próprios, sobretudo após as exposições de 1951 e 1952, 
destacando-se no geral as obras dos elementos do grupo, por serem mais frágeis com formas menos 
rígidas ou “puras”, no uso de uma maior variedade de materiais (introduzindo materiais tradicionais 
como a pedra e madeira) menos estritamente funcionalistas e mais libertas na procura do desenho 
integrador da boa artesanalidade. A morfologia final é caracterizada por uma maior adaptabilidade 
ao meio com os motivos e as ideias culturais do local num entendimento “próprio” da arquitectura 
moderna, por vezes, inspirando-se formalmente na exuberância e criatividade de adaptação 
metamorfoseada da arquitectura moderna brasileira (a exemplo de Costa e Niemeyer). De todas as 
maneiras, os projectos elaborados até 1952 continuam genericamente a ser intrinsecamente 
“internacionalistas”, de matriz funcionalista, baseados na ideia de estruturação modular, estrita 
simplicidade morfológica e propondo o espaço único, livre, fluído e transparente em edifícios 
pensados desde o interior para o exterior.  

A partir de 1952 a especificidade instrumental e projectual do grupo é estabelecida na prevalência 
do uso material e sistema construtivo tradicional num processo futuro que inverte a centralidade do 
debate para a singularidade específica do meio cultural do ODAM. Posteriormente a preferência 
pelos materiais e sistemas construtivos locais (opção contrária ao início da formação do grupo) será 
neutralizada pelos ensinamentos modernos o que configurará à expressividade tradicional dos velhos 
materiais uma plástica moderna tal como foi tornado visível no caso da obra de Ofir de Fernando 
Távora pelo desenho de abstracção em planos de superfícies autónomos a trabalhar os volumes que 
tradicionalmente seriam formalizados em massa. Outra característica diferenciadora desta 
espacialidade singular do ODAM relativamente aos modelos importados residirá na impossibilidade 
de experimentação da urbanística moderna. Efectivamente, o ODAM teoriza na Carta de Atenas mas 
pratica a experimentação da cidade mais a partir do projecto do que da ciência urbana, fazendo 
depender o desenho da cidade pela qualidade formal dos seus “objectos” constituintes numa 
gramática moderna que se caracteriza como reminiscente das aprendizagens corbusianas. Esta 
concepção arquitectónica justifica o tema de predilecção do grupo assente no alojamento plurifamiliar 
enquanto representativa de uma nova expressão colectiva e formalizado no bloco autónomo em 
altura como unidade modular de pesquisa da nova cidade. Este elemento arquitectónico é investigado 
numa morfologia mais topológica que tipológica através da transposição de vivências convencionais 
da casa unifamiliar para o novo modelo urbano colectivo do espaço de habitar, estudado em 
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dispositivos de flexibilidade da estrutura celular e nas possibilidades da sua forma agregativa, etc. 
como é referenciado no CODA de Viana de Lima ou no de Pereira da Costa. (subcapítulo II.2.5) 

Objectivamente, no conjunto de obras do ODAM, poderemos distinguir uma primeira fase de 
necessária aprendizagem dos fundamentos modernos, portanto, de uma radicalidade e pureza 
centrada na procura de autenticidade funcional e consequente depuração das formas que se 
expressará sobretudo nos seus projectos de CODA. Evoluindo seguidamente quer nos escritos de 
alguns autores, quer na produção prática para advogar processos de equilíbrio ou continuidade, na 
superação de uma inevitável simplificação conceptual. 
 
4 (Dada a contemporaneidade de outras preocupações arquitectónicas e apesar do atestar de um manifesto comum moderno, será que a 

produção (sobretudo) projectual do grupo reflecte esta dialéctica de modo uniforme entre os seus membros?) 

A procura no grupo do ajuste da formalização abstracta vanguardista para integrar figurações, 
recursos técnico e materiais locais (de maneira a creditar mais carácter ao edifício) dada o curto 
espaço de tempo de aprendizagem do “moderno” no Porto passa por um debate de ideias que 
apesar de ideologicamente comum é subtilmente diferenciada na prática profissional e nas 
correspondentes contraposição de formas de actuar individual por parte dos diferentes elementos do 
grupo (conforme se comprovou ao longo do capítulo II.2). 

Efectivamente, na arquitectura desenvolvida pelo Grupo, convivem em paralelo essencialmente 
dois caminhos que apesar de tomados sempre nos princípios do “moderno” e assentes na 
especificidade portuense de dicotomia entre modernidade e tradição são estruturados em abordagens 
e analisados segundo vertentes em dialéctica com graus de aproximação diferentes. O primeiro 
centra-se em citações significantes que enfatizam sobretudo a inovação tecnológica e material através 
da sua formalização expressiva, destacando-se mais do repertório produtivo específico, o segundo, 
procura novos modos de actuação e conteúdos formais expressos na intenção de resolver e enfatizar a 
dicotomia de opostos entre a formalidade do “novo” e as especificidades culturais do “velho”. 

O primeiro caminho, orientado sobretudo para o conhecimento das técnicas e das ciências que se 
apoia na conquista da “habitação nova do espírito da civilização maquinista” como descreve Viana 
de Lima, põe o acento projectual na continuidade dos objectivos universais de racionalização, 
estandartização, clara organização funcional, na procura do domínio (da linguagem) absoluto das 
tecnologias avançadas na enfatização da expressividade da imagem do “novo” (matérias, técnicas, 
etc.) em detrimento da tradição. Este primeiro caminho é tomado, à data da formação, como a 
estética ideal a conseguir por todos os arquitectos do ODAM numa enfatização da expressividade das 
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novas técnicas e materiais (conteúdos formais estudados essencialmente ao longo do subcapítulo 
II.2.2, “A morfologia abstracta de expressividade matérica”). O desenvolvimento deste discurso, 
posteriormente seguido maioritariamente pelos arquitectos mais velhos, no ajuste morfológico à 
especificidade (topológica) portuguesa comportará uma amplitude enorme de riqueza de respostas na 
produção projectual do grupo. Recorrendo a unidades de projecto definidas e a um número 
reconhecido de elementos arquitectónicos de excelência, em diferentes articulações, estabelece-se 
uma diversidade de soluções projectuais de grande variedade morfológica e construtiva. De exposição 
simplificada e necessariamente restritiva, define-se assim, um sistema lógico que funciona como jogo 
combinatório e dedutível e que abarca um leque alargado de produção assente essencialmente na 
plasticidade “pura” do “objecto” arquitectónico. (conteúdos formais abordados no subcapítulo II.2.3 
de título “O sistema combinatório de topologia específica”) 

Formalmente este caminho dirige-se lentamente em busca de formas mais expressivas trabalhando 
sobretudo a envolvente do edifício e em especial as coberturas. Apostado, a partir da 2ª exposição do 
ODAM, em valores universais científicos e mensuráveis mas interpretados agora com uma visão critica 
(não mensurável) reminiscente nas aprendizagens escolares da “boa” arte de construir, atribui um 
novo valor à memória, à história e ao cuidado na inserção da envolvente existente. Grande parte 
desta arquitectura, mantendo a linguagem dependente da expressividade dos novos materiais, parte a 
partir desta data de uma nova premissa, a cobertura plana e as superfícies brancas como limitadoras 
(uniformizadoras) das possibilidades criadoras do arquitecto. A sua culminação serão os grandes 
conjuntos de edifícios baseados em formas mais expressivas ou tectónicas de betão armado, como 
constitui o exemplo do projecto para as Instalações balneares, ou da casa Lino Gaspar do arquitecto 
João Andresen (abordado no subcapítulo II.3.1 de título “O apuramento da lição moderna”). 

O segundo caminho, explorado minoritariamente e mais tardiamente pelo ODAM, diferentemente 
do primeiro caminho, de escolha enfatizada na expressividade da ideologia da técnica, aposta antes 
na nova herança moderna pela resolução do conflito filosófico existente no ODAM na correlação de 
opostos entre os caracteres modernos e os tradicionais. O acento projectual na procura de 
compatibilização de opostos será colocado na ênfase não tanto dos novos materiais mas em novos 
meios e processos de utilizar os materiais adequados a uma nova construção da forma, assente na 
resolução da dualidade de conceitos opostos: tradição/modernidade; arquitectura/natureza, 
humano/artificial; representatividade/utilidade; vivências modernas/requisitos familiares seculares, etc. 
Nesta circunstância, a ideia arquitectónica, aposta na resolução do conflito dos contrastes pelo 
cuidado tomado na materialidade, pela execução cuidada do seu detalhe que enquanto parte de um 
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todo, explora novas texturas dos materiais e recursos existentes, tendo como objectivo final a 
concepção de linguagens e espacialidades modernas (conteúdos formais abordados ao longo do 
subcapítulo II.2.4 “A arquitectura, a natureza e a importância do detalhe”). Formalmente este 
caminho evolui lentamente pela visão das suas particularidades/especificidades, introduzidas, por um 
lado, pela instrumentalização e abordagem projectual escolar, por outro lado, no cuidado 
(preocupação) do ajuste da concepção do projecto às realidades locais, aos seus processos 
produtivos, numa atenção particular às componentes das regras da boa artesania executiva (do 
cuidado e do bom desenho do detalhe). Gradualmente acentua-se a concepção moderna da 
racionalidade e metodologia do projecto humanista, desligando-a de uma racionalização, sobretudo 
de carácter técnico e económico baseando-se mais na leitura/singular do sujeito sobre os dados a 
analisar, numa metodologia da “razão humana” analisada caso a caso, tomando os dados variáveis 
de cada projecto específico como os protagonistas do projecto. Esta visão geral, menos científica e 
mais empírica da arquitectura, menos preocupada com a racionalização técnica e mais com a 
humana e psicológica-fisiológica, caminha para uma nova visão crítica em crise com o paradigma da 
“máquina”. Enfatizando tanto as aprendizagens modernas como as escolares terá a tendência para 
uma visão mais cuidada do contexto e das “aspirações ” do utente comum, como exemplificado no 
CODA de Fernando Eurico, ou na recuperação das “permanências” em detrimento do “novo” 
(material, técnico, usos etc.), dados agora humanizadores, como analisado na Exposição do X CIAM. 
Introduzem-se novos repertórios formais (orgânicos e locais) que procuram colocar a arquitectura em 
“harmonia” com a vida real. Procura-se, no entanto, este desenvolvimento através da reinterpretação 
não estilista da tradição, estudando as suas razões funcionais, técnicas, vivenciais, climatéricas, 
culturais, (etc.), sendo, sobretudo, no recurso às “verdadeiras necessidades” de cada projecto 
específico numa combinação de fenómenos técnicos, físicos e psicológicos que o espírito da razão 
moderna introduz inovação compositiva. Visão da qual se constitui como paradigmática a casa de 
Ofir do arquitecto Fernando Távora (estudado no subcapítulo II.3.2 de título “A forma do lugar ou o 
lugar da forma”). 

Embora marcados pelo estigma da crise do movimento moderno, a prática profissional do modelo 
de arquitecto comprometido com a administração pública dos anos 30, no Porto, passa para a figura 
do arquitecto de pensamento liberal, relacionado com a incipiente condição pós-industrial, mas 
paradoxalmente com uma vontade doutrinária e expansiva de promover a obra junto ao público, pela 
melhoria da qualidade da encomenda. Provavelmente por este motivo, orientando progressivamente 
ao longo da década a passagem do “programático” ao “empírico”, da reivindicação de critérios 
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modernos uniformes, ao desenvolvimento da diversidade e simultaneamente de uma visão global e 
mais axiomática (teórica) a uma óptica estritamente profissional e futuramente mais individual. 

A produção arquitectónica do ODAM, manifesta, não a traição ao espírito moderno ao tentar 
copiar-lhe (inicialmente) uma solução em versão portuguesa, mas revela à data, com mais 
proeminência a própria crise da arquitectura moderna europeia. A partir do debate arquitectónico 
instaurado pelo ODAM começa-se a resolver esta crise conjuntamente com a actualização 
arquitectónica na reinvenção de uma modernidade mais orgânica mais diversificada e mais 
empenhada nos conteúdos e significados do construído. Apesar do grupo ODAM não alterar a 
história europeia, na realidade dá-lhe espessura factual e permite compreender melhor a necessidade 
do entendimento e concretização dos ensinamentos modernos para se atingir a etapa seguinte, a sua 
reinvenção ou não. 
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IV.2 Síntese crítica 
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A nova consciência do ODAM de que o moderno não é um estilo mas um novo modo de actuação e 
concepção da forma arquitectónica correspondente a uma nova necessidade, contém, como 
explicitado no início deste trabalho um juízo crítico ao ODAM. Nesta abordagem do ODAM está 
implícita uma filosofia (de vida) arquitectónica com óbvias consequências na própria metodologia do 
projecto, no entendimento da articulação entre os aspectos expressivos, representativos e ontológicos 
da profissão e que ajudará a estabelecer o verdadeiro padrão de diferença no pensamento deste 
grupo de arquitectos.  

A ideia da forma arquitectónica moderna põe em evidência uma nova maneira de entender a 
concepção projectual, compreendendo os seus conteúdos em simultâneo com as suas 
expressividades, forma e construção, sem definições estéticas à priori. A expressão “construção da 
forma moderna” utilizada ao longo deste trabalho, de modo eventualmente abusivo, contém implícita 
uma ideia contrária à (re) produção imediata ou pré-concebida pretendendo transmitir a ideia de 
matéria que se vai moldando, estruturando, planeando e construindo. A capacidade da forma 
moderna se auto-regular significa um entendimento da ideia da forma como identidade autónoma 
dotada de coerência interna compatível com as condições do programa – critério genérico de 
formação de base da arquitectura moderna – sem no entanto se reduzir à sua consequência directa e 
unívoca. O “objecto” arquitectónico torna-se produto final de um método que processa as condições 
e circunstâncias que ocorrem em cada projecto, tornando-se fundamental na prática do trabalho.  

Esta premissa será enfatizada por um dos elementos do ODAM. O arquitecto Matos Veloso conclui 
que mais importante do que a linguagem e os materiais a utilizar é a consciência que existe no grupo 
de uma nova estética tradutora de novos tempos e que se reflecte numa nova atitude projectual (“a 
construção da forma moderna”) imprescindível na produção de uma arquitectura moderna e 
clarificada, como expresso no excerto do seu texto, “Habitação Rural e Urbanismo” (…) Por moderno eu 

quero dizer uma construção em que cada elemento foi criado a partir do ponto de vista da sua utilização e não a partir do 

ponto de vista do seu aspecto visível, uma construção onde a consciência da beleza, que o arquitecto tem, foi empregada 

unicamente como meio para um fim em si própria; onde a compreensão estética do planeador foi usada só para revelar e dar 

realce à eficiência subjacente, e não para sobrepor uma predilecção artística à natureza própria do edifício. (…) (1) 
O processo metodológico de “construção da forma moderna” tomado na compreensão da filosofia 

subjacente à arquitectura através do acto de projectar, é entendida como a linguagem que se 
expressa através de formas subjectivas (de um sujeito autor) com significado impregnado de 
conhecimento universal. Esta pesquisa das formas com um conhecimento intelectual, não 
preconcebido, testando criativamente os conteúdos formais no entendimento da contemporaneidade 
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civilizacional traduz fielmente o espírito do Movimento Moderno quando retira da ciência moderna 
não só o seu conteúdo, mas também o seu método de trabalho e, portanto, a organização das 
experiências, a compatibilidade das sucessivas contribuições e o controle dos resultados. 

No ODAM este processo de produção arquitectónica passa por uma forma de actuação comum 
que se estrutura num colectivo de elementos de diferentes gerações, através da prática profissional em 
regime de atelier, aberto às gerações mais novas numa ideia de mestre/discípulo que em contínua 
troca e debate de ideias tomam os primeiros passos nesta descoberta da natureza intrínseca da 
arquitectura moderna. De facto, através da influência da primeira geração do grupo constata-se que 
a transição gradual pacífica da aprendizagem académica Beaux-Arts para o ensino de matriz 
moderna, realizada através da passagem de testemunho entre gerações, conforma a característica de 
resistência “à ruptura” dos portuenses não deixado que o vector “racionalidade” governe 
isoladamente aliando-se à “humanidade”, o racional e o humano tornam-se indissociáveis (2). Este processo 
que indubitavelmente se funda no ODAM promove uma nova síntese metodológica na maneira de 
conceber o projecto que se apoia, para controlo dos seus parâmetros espaciais modernos, na 
aprendizagem construtiva da EBAP e nos seus instrumentos de ensino Beaux-Arts – o desenho. 

Contrariamente ao que se passava no resto da Europa a arquitectura produzida em Portugal e pelo 
ODAM era menos dependente das novas concepções teóricas, incluindo as de representação e menos 
apoiada na indústria e nos novos materiais, pelo que recorre às maneiras tradicionais do fazer, 
imbuídas por uma nova forma interpretativa que se reflecte no controle expressivo e preciso do 
desenho do projecto como componente formal de conteúdos. Esta forma/processo, como 
pesquisadora dos conteúdos que se expressam, é muito apoiado nas regras de proporcionalidade, no 
rigor geométrico e no cuidado com o desenho até ao seu esgotamento pormenorizado. Um método 
que é aplicado à dissecação quase ornamentalmente obsessiva do domínio do bom desenho, 
ilustrado, esboçado e construtivo, que se repercute nas conquistas modernas do ODAM numa 
consciência conceptual que sugere por esta via e a partir desta data, uma manifestação menos teórica 
e mais laboral (laboratorial). O desenho como processo metodológico de projecto adquire nesta 
época de recursos tão restritos a importância que caracteriza uma pedagogia e uma didáctica futura: 
a da actual escola do Porto. (...) O desenho é o leite que contém e suporta, e onde se cruzam as ideias, as pulsões 

onde se prova o ajuste da imagem que surgiu ou se copiou, onde faz o amor pelo projecto, onde se produz a solução, onde 

se ajustam as ideias às imagens, onde se ganha a forma. (...) (3)  
A valorização da aprendizagem do ODAM, muito assente nas valências das componentes 

instrumentais da arquitectura, pode à primeira vista parecer redutor no investimento dos reforços 
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conceptuais por parecer implicar uma cadeia de produção de um saber automatizado mas é esta sua 
formação humanista que permite o entendimento dos fundamentos modernos. A formação humanista 
do grupo tende a encarar o racionalismo e o funcionalismo como pressupostos naturais e não como 
matérias sujeitas a grandes teorias e conflitos, configurando uma visão atenta à diferenciação entre o 
chamado “Estilo Internacional” e a sua abordagem segundo um método e conceito que é proveniente 
dos ensinamentos de Gropius: o que confirma uma cultura de transferência geracional do ODAM. 
Esta, apesar de aparentemente distante do homem e mais vinculada à “máquina”, conforma-se como 
um novo humanismo (4) como afirma Lobão Vital (no seu texto ”a casa, o homem e a arquitectura”) o 
que permite encontrar no moderno a metodologia da “razão” como suporte para a construção da 
forma. 

Em Portugal a lenta modernização imposta pelo “Estado Novo” até ao pós-guerra, para além do 
perverso atraso imposto ao País teve o efeito de atrasar o consumismo e a especulação imobiliária, só 
tornada visível a partir do fim dos anos 50. Estes movimentos cíclicos de atraso e modernização na 
cultura portuguesa permitiram a simultaneidade entre a continuidade da tradição e a entrada no 
processo de modernização. Este facto, terá facilitado aos arquitectos portugueses equacionarem as 
premissas mais problemáticas do moderno, permitindo-lhes aproximarem-se dos seus valores em 
simultâneo com modos de actuação locais, valorizando outros parâmetros arquitectónicos, como: o 
contexto, o significado do sítio, a importância dos materiais, os métodos ancestrais e ao mesmo 
tempo apostando na invenção formal e domínio das técnicas instrumentais disponíveis (com poucos 
recursos tecnológicos) de modo a responder às solicitações dos novos pedidos.  

O contexto de actuação português (recorrente ao longo dos tempos) é similar ao citado pelo 
historiador americano Georges Kubler quando define um novo conceito para a arquitectura 
portuguesa antiga. Este autor atribui a designação de Chã – chão à arquitectura portuguesa antiga 
como expressão de uma constante enraizada numa base cultural sólida e original realizada numa 
produção arquitectónica, baseada numa certa “limpeza e desornamentação” que apesar de ser 
operada sobre modelos estrangeiros, descomplexadamente, vai importando e pragmaticamente 
adaptando-se às circunstâncias específicas da sua própria realidade. 

A visão desta arquitectura do ODAM como chã, plaine – plana, “rudimentar e elementar” mantida 
neste trabalho com autonomia em relação ao domínio dos conceitos dos centros de difusão, permite 
que se discuta com tranquilidade peças arquitectónicas que à luz dos conceitos estritamente modernos 
(normalmente tomados historiograficamente pelos autores de referência teórica) seriam desprezíveis 
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ou incompreensíveis e permite, deste modo, encontrar a singularidade de uma arquitectura moderna 
portuguesa.  

A forma original importada não desaparece da arquitectura portuguesa é antes sintetizada através 
de uma economia de meios mais apostada na conservação, da geometria elementar da forma e no 
rigor “clássico”, numa arquitectura que procura afirmar-se através de formas simples mas com forte 
carga simbólica, requinte de proporção, clareza, ordem, simplicidade e qualidade construtiva. No 
entanto, mais que a simples analogia com a arquitectura contemporânea produzida pelos arquitectos 
do ODAM e estudada neste trabalho interessa realçar que a excelência de qualquer operação 
arquitectónica é devedora da qualidade e justeza da leitura a que é submetida, à realidade que 
envolve as necessidades originais. Neste sentido o desiderato ideológico a que este trabalho pode 
aspirar é o de permitir apreciar de modo positivo a produção de um colectivo de arquitectos que 
evidentemente não se podem encaixar nas categorias “cheias” dos arquitectos e das arquitecturas 
paradigmáticos da historiografia moderna europeia, mas sim perceber o seu entendimento à luz de 
outras realidades. A realidade portuguesa condicionada à “pobreza” construtiva de materiais e 
técnicas usadas, para a formalização moderna, investe na riqueza espacial tridimensional dos 
projectos que a maior parte das vezes não se concretiza em obras (caso do CODA de Távora, de 
Loureiro e outros), na simplicidade compositiva livre das fórmulas do moderno “radical” desviando-se 
da neutralidade de expressividade técnica e da normativa evidente do(s) modelo moderno 
(Internacional). 

De todos os modos este estudo não pretende criar um preconceito do percurso recente da 
arquitectura portuguesa, unilateral relativamente à história projectual e cultural europeia no 
conhecimento de que existem muitas arquitecturas que obedeceram a circunstâncias concretas de 
várias regiões, encomendas e épocas. Num panorama muito diversificado de razões, toma-se com 
sendo o mais importante para a leitura desta produção arquitectónica o entendimento dos seus 
objectivos, ideias e resultados, numa vontade de ajustar a importância de um novo conteúdo formal 
arquitectónico às diversas (?) realidades. 

Deste modo, pode-se caracterizar a “construção da forma moderna” do ODAM, como uma 
arquitectura de aparente resistência à inovação por circunstância e formação, mas que lentamente 
integra as valências da racionalidade moderna para a selecção dos conteúdos no uso de recursos 
“pobres”, na obtenção de efeitos eficazes, geridos por uma instrumentalização rigorosa na procura de 
uma funcionalidade ajustada às vivências específicas. 
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Cumpre-se o princípio essencial da construção formal moderna, a capacidade do próprio 

“objecto” adquirir consistência formal autónoma face aos “modelos/cânones” estabelecidos como 
produto final de um método que processa as condições e circunstâncias que ocorrem em cada 
projecto. Este método, parâmetro fundamental de trabalho, corrobora a essência do moderno de 
carácter abstracto e universal, que utiliza no momento crucial da concepção os sentidos, a faculdade 
do conhecer, da imaginação e do entendimento. (5) 
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
IV.1 
(1)  O termo maquinismo é vulgarmente entendido como aparelho, engenho, arte de maquinista ou organismo. Os arquitectos do ODAM referenciam diversas 

vezes a designação “à segunda era maquinista” entendendo-a como época propícia ao aparecimento do Movimento Moderno, como se constata nos 
seguintes textos de Viana de Lima, Lobão Vital e Matos Velosos: In ODAM: Organização dos Arquitectos Modernos, 1947 1952, Cassiano Barbosa (comp.), 
Porto: Edições ASA, 1972, (p. 25,35,49) 
(…) É pela criação de uma nova habitação, habitação que represente o espírito da segunda era da Civilização Maquinista, onde se facilite o repouso dos 
gestos e dos movimentos, onde cada um tenha o seu canto, onde haja intimidade, simplicidade e beleza, que nós, Arquitectos, utilizando todos estes 
elementos fornecidos pela adaptação das formas e dos espaços devemos pugnar. (…) 
(…) Com as descobertas em 1755, abrem-se novas perspectivas, que dão origem a um notável crescimento da capacidade produtiva. A indústria 
manufactureira cede o seu lugar à indústria maquinista. E uma civilização de tipo novo começa: a CIVILIZAÇÃO MAQUINISTA. (…) 
(…) Devido à criação de uma nova habitação, o segundo ciclo da era maquinista entra num período universal de construção. Obra diligente, optimista, 
humana, portadora das «alegrias essenciais». (…) 

(2)  A referência ao termo purista deriva do Purismo de Jeanneret e Ozenfant que estabelece o equilíbrio hierárquico entre o carácter abstracto “primário” da 
arquitectura e os seus atributos “secundários” numa interacção que para estes autores era indissociável da produção industrial da era da máquina. 
O Purismo de Le Corbusier estimava que a natureza técnico-científica da época, para além de se basear no futurismo mecanizado da vanguarda italiana, 
exigia uma resposta mais cultural, mais profunda fundada, sobre a universalidade das matemáticas e os seus autores distinguiam dois tipos de sensações: 
as primárias suscitadas pelas formas platonicamente universais e as secundárias que tomavam a sua eficácia estética no seio de um contexto cultural. “Il y a 
des sensations secondaires variables avec chaque individu, car elles dépendent du capital héréditaire ou culturel de l’individu. Les sensations primaires 
constituent les bases du langage plastique (…) C’est un langage fixe formel, explicite, universel, déterminant les réactions subjectives d’ordre individuel que 
permettront d’élever sur ces tondations brutales, l’œuvre sensible et riche d’émotion. “ 

(3)  MARTINS, Luís José de Oliveira, “A Arquitectura de hoje e as suas relações com o urbanismo”, In ODAM: Organização dos Arquitectos Modernos, 1947-
1952, Cassiano Barbosa (comp.), Porto, Edições ASA, 1972, p. 81-96 

(4)  Mecanicista – entendido como vertente segundo a qual os factos se explicam pela acção de factores determinantes de natureza mecânica e técnica. 
 
IV.2 
(1)  VELOSO, Matos, “Habitação rural e urbanismo”, In ODAM: Organização dos Arquitectos Modernos, 1947-1952, Cassiano Barbosa (comp.), Porto, 

Edições ASA, 1972, p.49. 
(2)  Cit. in BENEVOLO, Leonardo; MELOGRANI, Carlo; LONGO, Tommaso Giura, Projectar a cidade moderna, Lisboa, Presença; Brasil, Livraria Martins 

Fontes, 1980. 
(3)  Cit.de VIEIRA, Joaquim. In Desenho de Arquitectura: Património da ESBAP. Porto: ESBAP, 1987. 
(4)  Significado do Novo Humanismo / O Novo Humanismo exprime o que o Homem Moderno traz em sua consciência. / Do Renascimento ao Novo 

Humanismo. / Os períodos de maior desenvolvimento intelectual, coincidem com épocas de expansão geográfica e económica. / Uma Idade Histórica é 
ultrapassada, quando a um progresso económico corresponde um progresso social, progresso este que conduz sempre a novas conquistas pela 
emancipação moral e intelectual do Homem. / A Civilização Maquinista. / O emprego da máquina imprime uma nova orientação a toda a indústria. / Todas 
as conquistas da ciência são ultrapassadas no século XX. / A ciência moderna atinge neste século uma nova etapa, que exprime a vitória sobre o conceito de 
Homem Abstracto e Absoluto, tornando a vida colectiva, como base de todo o progresso. / As conquistas da ciência, a par do desenvolvimento das técnicas, 
constituem as bases do Novo Humanismo. / De todas as formas de Arte, a que melhor exprime o progresso científico de uma Idade Histórica determinada, 
que melhor traduz a ideologia ou as condições de vida de uma geração e, a que com maior verdade reflecte as condições económicas de cada época, é a 
Arquitectura. / A Arquitectura tem as suas origens no desenvolvimento das forças de produção. / A um Novo Humanismo corresponde uma nova 
Arquitectura. / Novas Catedrais principiaram a construir-se: as Catedrais dos Tempos Modernos. VITAL, António Lobão, “A casa, o homem e a arquitectura”, 
In ODAM: Organização dos Arquitectos Modernos, 1947 1952, Cassiano Barbosa (comp.), Porto: Edições ASA, 1972, (p. 46) 

(5) Cit. In PIÑÓN, Hélio, Miradas intensivas, Barcelona, Edicions UPC, 1999, (Materiales de arquitectura moderna/Ideas; 5), p.8. Tradução em português: 
Paradoxalmente, neste sentido, a concepção moderna é caracterizada pela acção subjectiva que estrutura com critérios de forma de carácter universal, 
residindo nesta aspiração a salvaguarda consubstanciada à prática de arte. Na faculdade de esboçar de novo cada caso, sem apriorismos tipológicos, reside 
a sua peculiaridade estética. Gerar (conceber) a forma caso a caso com critérios subjectivos, e ao mesmo tempo atingir a universalidade através do seu 
reconhecimento, constitui um paradoxo que só os saberes da experiência conseguem atenuar.  
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