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OBJECTIVOS

Caracterizar princípios morfo-tipológicos presentes nas habitações em pátio projectadas no empreendimento L’and Vineyards

genótipo (do grego genos, originar, provir, e typos, característica) 

fenótipo (do grego phebo, evidente, brilhante, e typos, característica) 

Explorar as estratégias projectuais adoptadas na interpretação do genótipo de casa-pátio mediterrânica pelos diferentes 

projectistas envolvidos no empreendimento L’and Vineyards.

JUSTIFICAÇÃO

Casa-pátio – um todo indissociável; pátio como centralidade e elemento coordenador

Reinterpretação moderna das tradicionais casas-pátio mediterrânicas

Explorar os fenótipos resultantes



L’AND VINEYARDS

Alentejo, perto de Montemor-o-Novo e de Évora;

Sete núcleos distintos: Apartamentos (townhouses) _ Promontório Arquitectos _ Lisboa,

Portugal; serviços turísticos: recepção, restaurante, bar, spa, fitness center, piscinas e adegas;

Cinco núcleos com habitações unifamiliares térreas:

• A1 _ Sergison Bates _ Londres, Reino Unido

• A2 _ João Luís Carrilho da Graça Arquitectos _ Lisboa, Portugal

• A3 _ Architektubüro Peter Märkli _ Zurique, Suíça

• A4 _ José Paulo dos Santos Arquitecto _ Porto, Portugal

• A5 _ Promontório Arquitectos _ Lisboa, Portugal



METODOLOGIA

Duas fases

1ª fase – Pesquisa de arquivo relativamente a:

• Conceito de tipo arquitectónico – genótipo e fenótipo;

• Metodologia projectual baseada no conceito de tipo;

• Genótipo de casa-pátio mediterrânica;

• L’and Vineyards.

2ª fase – Caracterização morfo-tipológica de:

• Casa-pátio mediterrânica;

• Casas-pátio projectadas para L’and Vineyards.

Análise espaço-funcional: metodologia da Sintaxe Espacial (Hillier e Hanson, 1984)

• Representação simplificada do espaço;

• Estabelecer relação entre a sociedade e o espaço construído.



METODOLOGIA

Pesquisa bibliográfica: conceito e evolução da casa-pátio mediterrânica; selecção de estudos de caso

Caracterização e análise morfo-tipológica das casas-pátio mediterrânicas tradicionais

• Mapa convexo; Mapas de isovistas; Grafos espaço-funcionais; Tabelas de função doméstica;

• Genótipo das tradicionais casas-pátio mediterrânicas.

Caracterização e análise morfo-tipológica das casas-pátio de L’and Vineyards:

• Mapa convexo; Mapas de isovistas; Grafos espaço-funcionais; Tabelas de função doméstica por compartimento;

• Fenótipo das casas-pátio L’and Vineyards.

Análise comparativa: casa pátio mediterranica/casa-pátio L’and Vineyards.



A ORIGEM DO PÁTIO

“Pátio: Recinto descoberto, no interior de uma casa; terreno murado contiguo à casa; vestíbulo; átrio (...)”

Dicionário da Língua Portuguesa, 8ª edição revista e actualizada, Porto Editora 1999

Civilizações a Egípcia e Mesopotâmica, especialmente a situada entre os rios Tigre e Eufrates.

A cidade de Ur na Mesopotâmia oferece pistas sobre as primeiras casas-pátio e o seu ambiente.

Modelo posteriormente adaptado noutras zonas da bacia mediterrânica, destacando-se a casa grega com peristilo, a casa etrusca

ou a casa romana com atrium e da casa-pátio do norte de África.



CASA GREGA COM PERISTILO

A habitação dividia em dois sectores: um mais próximo da entrada designado andronitis, dedicado aos elementos masculinos da

família; o segundo, gynaeconitis, mais profundo, destinava-se a elementos femininos e crianças.

O espaço central da habitação é um pátio que dá acesso a divisões adjacentes.

Entrada para o pátio feita a partir de um espaço mediador.



CASA ETRUSCA

Um eixo principal com um espaço amplo com uma abertura na cobertura.

Após o atrium encontrava-se o tablinum originalmente o quarto principal da família que, com o tempo, foi adquirindo outras funções.

O atrium era ladeado por quartos que poderiam albergar visitas ou mesmo escravos.



CASA DOMUS

Misto entre a casa Etrusca com atrium e a casa Grega com peristilo;

O atrium era o centro do sector publico da casa, sendo rodeado por pequenas divisões e recessos;

O peristilo tinha uma utilização mais privada e era normalmente maior que o atrium.



CASA EM AL-FUSTAT

Pátio rodeado por pórticos triplamente arcados (iwanat);

Casas de eram divididas em dois grandes sectores: o público – salamlik – e o privado – harém;

Cada um destes sectores era servido por um pátio e estava organizado em torno deste.



CASA DAR

O Dar apresenta uma forma quadrangular ou rectangular com um pátio aberto no centro;

Entrada para o pátio feita a partir de um espaço mediador que impossibilitava a visibilidade a partir do exterior;

As principais divisões da habitação situam-se “de frente” para o pátio, cada uma com uma porta central de modo a permitir a

penetração de luz natural.



GENÓTIPO DA CASA-PÁTIO MEDITERRÂNICA 



Pátio central acedido a partir de um espaço mediador;

Pátio tem ligação sectores social, serviços e privado (quando não

existia um segundo pátio mais recluso);

Integração:

Pátio > Mediador > Serviços > Social > Privado

Profundidade:

Pátio > Mediador > Serviços > Social > Privado

Controlo:

Pátio > Mediador > Serviços > Social > Privado

Divisões por tipo topológico:

Pátio – B ou D, Mediador – C, Serviços – A, Social – A, 

Privado – A

GENÓTIPO DA CASA-PÁTIO MEDITERRÂNICA 



SERGISSON BATES

“Cada unidade desenvolve-se em redor de um pátio central aberto à paisagem e ao céu. Este espaço funciona como “coração” da

unidade, à semelhança das antigas vilas romanas. As zonas de estar organizam-se em torno deste espaço central, formando uma

associação de compartimentos e espaços interligados.”



JOÃO LUÍS CARRILHO DA GRAÇA

“Longilíneas e horizontais, as casas organizam-se num movimento radial em torno de um eixo, estabelecendo elas próprias os

limites de cada lote, conformando grandes pátios/jardins e espaços de lazer privados.”



PETER MÄRKLI

“Devido à abertura pretendida para com a paisagem envolvente, não existe um pátio interior. A sala de estar saliente e a grande

cobertura projectada dão corpo ao centro da unidade, numa forma de pátio invertido.”



JOSÉ PAULO DOS SANTOS

“O projecto tem em consideração a aproximação ao núcleo por dentro, a visualização do conjunto a partir das cotas altas e a

constante presença visual de Montemor. Casas de diversas tipologias, arrumadas à volta de um corredor de distribuição, e

geometrias estritas entrecortadas por pátios de 'frescos' que dão profundidade e luz coada ao conjunto.”



PROMONTÓRIO

“Cada unidade tem uma sala ampla que funciona como elemento central e organizador da tipologia. À volta da sala, desenvolvem-

se vários pátios, criando diferentes mundos de privacidade, numa relação franca com a paisagem.”



COMPARANDO

Tradicional Casa-Pátio Mediterrânica

Integração: Pátio > Mediador > Serviços > Social > Privado

Divisões por tipo topológico: Pátio – B ou D, Mediador – C, Serviços – A, Social – A, Privado – A

Ligações convexas a partir do pátio – 7,3

Ligações visuais a partir do pátio – 9,4

L’and Vineyards

Integração: Mediador > Social > Pátio > Privado > Serviços

Divisões por tipo topológico: Pátio – A, Mediador – C ou D, Serviços – A, Social – A, C ou D, Privado – B

Ligações convexas a partir do pátio – 2,1

Ligações visuais a partir do pátio – 5,9



CONCLUSÕES

Em L’and Vineyards o pátio abdica da sua condição de “recinto descoberto, no interior de uma casa”;

Novos sectores funcionais da habitação desempenham agora um papel anteriormente atribuído ao pátio;

O pátio assume-se quer como um dispositivo gerador de iluminação natural, quer como espaço exterior circunscrito para efeitos

contemplativos;

As habitações analisadas que serviram de referência à proposta de construção do genótipo de casa-pátio mediterrânica são

temporalmente distantes das de L’and Vineyards.
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