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1. A CE (passaremoa, à falta de melhor expressão a desi«nar a! 

aia o objecto deataa notaa) I essencialmente virada para a cr! 
ação de um espaço de habita r, isto, para al~a de eventuais C$11S 

truçoes industriais ou comerciais que se relacionem com esta i 

de ia. 

2. ~ al~m disso um espaço de habitar fortemente individualista 

esticmatizado pelo valor funcional e simb&lico do LAR co~o"ce~ 
tro do universo" laboriosamente or,anizado pelo mi~rante ao 

correr dos anos, que se traduz sistematicamente na corporific~ 
çãe mais natural dessa pretensão, ou seja, n~ moradia unifa•i
liar isolada com quintal. 

3. A CE I uma aquisição dra.&tica porque representa a rdpida 
transfol'lllação do siste- cultural de quem a produz para u111 si! 
te.a de carcas e reaultados frequentemente oposto• ao siste•a 

de orice•: I, portanto, . uaa excelente baae de conflito• entre'll 
o aer iadiTidual que nesse aiatema •• 1uporta para se re-insta 
!!! aa estrutura social local e aacioaal e a comunidade ceral 
qu1, pelo co111portamento arquitect4nico desse ser, o tende ac~ 
ticar coatrapeade-lhe valores para ele j,, ou aiada,incompree! 
s:hehl 

•· Essa contra proposta surce, nor~~~&laente co•• valor castra -
dor da actividade criativa do •icraate, quer a n!vel local - e 

d eeeahador hdbil nos truques para fazer aprovar_ o pro,j e~to e 
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"que leva barato"pela representação r;roaaeira e limitativa de 

um ideal conatrutivo que era, A partida, moralmente elevado e de 

incentivar aocialmente: uma vontade de afirmaç.ão-intecração; -GI 

serviço• municipaia que dão .como aa{da,para a aituaçio de explo

ração privada anterior, a ideia do projecto-tipa: ~ratuita, med! 

ocre, ir;ualmente caatrante, e que aobretudo não reaelve o probl! 

ma da qualidade urbana do edifÍcio quando nem sequer resolve a 

sua correcta formalização construtiva; - os diverso• orr;aniamoa 

do Eatado, em princípio os'mais poderoaos', melhor eouipadoa cu! 

turalmente e COII 11ais f.ácil intervenção r;en~rica (atravtfa dos ~ 
01 de informação e comunicação, pror;ramas escolares e formativoa 

e da ler;islação) .mas que sofrem d~ uma natural miopia ar;ravada 

pela tendência, bem portu~uesa, de sobrepor valores ·já ultrapal
sadoa como por exemplo o "patrim6nio da arquitectura popular"qn~ 

por ser associado a uma imar;em fixa no tempo (a da arquitectura 

rural ou proto-urbana, feita com materiais locais por artiatas ~ 

cais), resulta incompreensível, inadequado e inoperante; em res~ 

mo, tendência para o elo5io dq imobilismo, para concepçÕes idea
listas do fazer social, para reacçõea mecaniciatas de defeaa do 

patrim4nio. 

5. A CE representa e implica uma ruptura com a tradição urbana , 

arquitect6nica estilíatica e tecnol6~1ca de fazer casas em Portu 

cal: outra coisa não poderia ser, se de um fen6meno vivificante 

se trata, dada a situação anteriormente existente ser atrasada~ 
cialmente, desfasada culturalmente e tecnicamente bem diatante 

doa procesaoa equivalente• contemporAneos e Europeua, berço dai 

1nflu8ncial aofridas pelos mir;rantes (por contacto directa, e-m~ 

&rantea, por reviataa e outrea media, micrantea, por elaboraçõea 

paeude profissionais, i-micrantea. 

6. Esaa ruptura implica craves problema• que sãe tão novidada C! 
me epid&micoa (a m~ implantaçãe, a eacala conatrutiva, & errada 

expoaiçãe ao1 vsntoa dominantea, a anti funcienalidade doa eapa

~··· a escolha absurda e irracienal doa material& con•trutivoa".) 
metivadoa por um universo de razõea novaa, como o (aparente) de! 

prezo pelo• espaço• ex istentes no local da nova conatrução asso

ciado à miairiá pasaada;ou a movi•entação de capital• de que di! 

pÕem contrastando com a fraca exper18nc1a de bem conatruir; ou ~ 

t& a carca implÍcita na nova habitaçãe que será, durante ano& 



mail para e dono vi1itar periodica•ente no Verão que para li •! 
tar •• perwaalneia, mail estrutura •i•bllica do peder conqui1 -
tade que e1paçe com funçÕel de habitar, e por 1110 dever& ter 
capacidade de representação 1uficiente daquele que 1~ não e1tan 

de, li deYeria estar ••• 

7. A CE atince, pela 1ua escala, divulcaçãe e frequlnoia, uma! 
aerme complexidadP.; arredemos,em definitive, noções tacanha• C! 
•• "essas ca1a1 1io todas i&uai•"• "1Ão feitas por de1enhadore~ 
loce se• 1ntere1ae", "são pirosa•, lo&• sem qualidade"; porque 
do facto nem aãe teda• icuais (s6 que a sua diver1idade recie -
nal ~ agora entre territ&rios internacionais repartida: da RenA 

nia A Provença e• vez de da Beira ao A~carve ••• )nem serão vul~! 
re1 e dP.siateres1ante1 pelo facto de os de1enhadores participa
rem frequentemente no processo jd que a recuperação desse1 mod! 
los, eventualmente mais pobres, I tamb~m com frequ~ncia levada 

a cabo pelos mi&rantes, tornados autores de formas e espaços(d~ 
rante a obra) ••• nem finalmente serão pirosas sem qualidade,poil 
elas ensinam-nos a lidar (bem ou mal, a isso se atrevem) com e
norme criatividade, ainda que descontrolada, com os vasto• le -
oues de novos materiais e tecnologias postos à diapolição pela 
inddatria da sociedade moderna (lo~o internacional): e,por mail 
que queira11o1 fugir-lhes, temos r1e aprender a construir com es

ses ob.Jectos, QUe são os QIIP. existem ••. 

8. Complexidade tamblm na relação da CE com o ambiente onde 1e 
vai inserir: porque se muitas vezes de casa isolada se trata,e1 
1a relação não deixa por i1so de se fazer sentir: por vezes a& 
com a paisagem natural, relação difÍcil, conflituosa, de afirm! 

çãe; tambl• com os ndcleos hiat6ricos, delicadíssima situação , 
mas cada vez maia frequente, de confronto vizinho de universos 
tão distantes e díspares ••• ; finalmente com ela pr6pria, quando 

e• conjunto, noa aclomerados mais recentes ou e• parte• recen -
te1 de aglomerados mail antigo•, formam áreaa urbanas extensas, 
heteroglneas e (algo) desordenadas, mas nem por isso menoa vi -

vas e fascinantes enquanto objecto de reflexão. 

9. Cremos, em suma, que um caminho possível e necessário I o da 
assimilação urbana e arquitect&nica da CE, que deverá ser tão 

cauteloso como entusiasmado, consciente como confiante; e sub•
tituirá outra1 vias, mais primdrias e •ono1 profícu~s,co•o a r! 
Jeição, a coutrapo1ição de modelo• "consacrados", a proibição 

le&islativa, todo•, ali• do mail, anacr6nicoa, aned6t1cos e a

n6dino•lll 
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enaaie "decorativiata" "pele de girafa" 

pedimos atençãe para as CEI nao porque o "popular" tenha de 
1er mail uma vez sacralizado ou idiotamente macaqueado para 
1ublimaçãe de impotentes complexo• de claaae, ma• porque de 
uma fascinante ponta do v~u,que envolve a produção poltica, 
11 trata, de nma radicala1ente nova (porque reaposta-pilote 
a aituaçÕe• novas) revisão da lin,uacem, de uma liberdade no 
va 1 enfim, t .1lamos. 

libertar novos fluxos cnlturais tem sido tarefa de el1tea , 
vau~uardas, mal hoje, dlo os primeiros passo& na reestrutu
ração das &ram~ticas de arquitectura esses ts essea Ia. e 
(tamblm) esses Ós'deaenhadores. 

simultaneamente com a reinvenção vocabular que .._.,..._ a

comoda os tais novos mater1a1a, (esses atm, filhos da pert[ 
dia, ~as ao1 que ser~ irrealista voltar o cu da lapiseira), · 
I de um lento re~resso a a1tuaçies clássica• que ae trata , 
entendendo o classicismo como um bad ~uardião de toraaa 
r6rmulas e rarmae que se voltam a ir buacar por terem j~ d! 
do boae respostas: aimetriae/repetiç~oes/entrada principal/ 
/entrada secund~ria/escadarias/colunatas/arcos/muros/decor! 
çio/iluaão («randes pain&ia de 1Am1naa de pedra "pele de «! 
rata" economizam uma parede de pedra a slrio - o discnrso 
vai-•e espaçando, rareando, esquecendo do pretexto, simboli 
~. da{ ser discurso,,.) 

volta a representação, o aímbolo, a decoração,a aplicação , 
a c6pia, a ecletismo (reunir v~r1os 8x1toa para ~. po! 
que tudo isto aão tentativa•, aproximaçõee- a4 sei que me 

aproxi•o -) 

todo um maauaeamento do vocabul~rio sobre v1sluabradal pa~ 

ta1 maia ou menoa se&uraa (para quem não 1abe fazer a "casa 
da caecata" que melhor eixo, que melhor "re~ulaaento", que 
aelhor •nem&nica para o. exercício da arquitectura que aa 
leia s1mplee, fundadaa na mem6ria? (simetria- cara/corpo ; 

diferenciação de textura• - os dedoa/ae uahaa; o arredondar 
da lembra- mamas/coatelas ••• )) 
DO ae1o da proliferação doa maua modeloa da produção doai -
Dante, esses ai~, de ori&ell barba-mente arquitect&nica, no 



••1• de eecolae· que ensflina• a arquitectura como o ca•inho 11aie 
wwctwawwt•••lwawxfw-yiww h1&ilnico entre duae tunçõee; no 11eie 
de arti~ee, revietae e jornaie"especializadoa" eeel4<icoa, ci
entíticoa e cinicamente 1deal1etae, c••• ainda tei poesível r! 
encontrar uma eem&nttca reproduzível? (para reter3nc1a de uaa 
claeee que acora quer (e te• de) oonetruir de 11edo ditereate 
do tradicional (e j& jabemee oe porqu3a ~ociol6&icoe)). 
ao meia de tudo iato, que eaudivel não I sabermee que hi que• 
habite de trie para a trente, durma co• os pia para o •~1, co• 
oe porcea na banheira, 01 eeixoe rolados a pontuare• a chamtnl 
eu aecarpe~es "persae" a decorarem as p~edee? 

não I paternaliemo, moda comovida de uma dlcada ou sebenta• 
unhae roídae de ancdatia abrileira; não quere••• que •• apren
da ~ os emtcrantes, com ae casae do eai<rantee, quereaea que 
ee re-aprenda IDi:1m% re-tome e re-lance a arqnitectura(aelhor, 
peie para isso temos obri~ação e título protissional) como os 
emicraatet, clandestinos e outroe tSea ensaiad.o na editicação 
dos eeue eÍmboloe sociais. 
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