
14 - 17h (BR) 19 - 21h (PT)

Sábados de julho.  

p o r  Fá b i o  D i m a s

com certeza.

Umas casas 
portuguesas, 


I n t e r l o c u ç ã o  d e  Lu c a s  Lo ff

Curso



Das Odes Modernas de A.Q. 1865.

É preciso passar sobre ruínas, como 
quem vai pisando um chão de flores!
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Imagem da Igreja de Joane, em Portugal

Fonte: @monumentosportugal

“
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Curso

Umas casa portuguesas, com certeza.

PERTINÊNCIA



A pertinência se dá pela diálogo direto entre o objeto, ARQUITETURA e com metodologias 

de educação contextualizas para o ensino sobre arquitetura. Em relação aos períodos balizados, a pertinência 
se dá através do estudo dos elementos, pela sua importância como casos ilustrativos e basilares na evolução 
da CASA, das cidades e dos territórios.




OBJETIVOS

 

Na sequência dos Cursos da ELA, o curso intitulado UMAS CASAS PORTUGUESAS, COM CERTEZA visa 
ampliar o repertório sobre a arquitetura portuguesa e a sua respetiva identidade enquanto gesto projetual, 
sendo o fio condutor a habitação unifamiliar, exemplo reflexico do todo. 
 

Fundamentado numa narrativa teórico - imagética, pretende-se percorrer a historiografia referente ao tema, 
desde a gênese, na criação de um território, até aos dias que decorrem.  É, portanto, uma leitura baseada em 
diferentes acontecimentos/personagens marcantes e transformadores, da ARQUITETURA, e, do programa da 
CASA.




METODOLOGIA         



O curso acontece através de uma metodologia teórico-prática e narrativa.

A aula aontece de forma análoga: abordagem dos conteúdos ao longo de uma narrativa imagética e 
aprofundamento em determinados estudos de caso. 

Os casos de estudo motivam o diálogo com - e entre - os alunos, estimulando o juízo crítico.
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CRONOGRAMA



AULA ABERTA COM ANDRÉ SCARPA  (03/07_14 - 17h) 




AULA 01.  (10/07_14 - 17h)



Aprofundamento da Arquitetura como ARQUITETURA, ou seja, compreendida 
como um corpo disciplinar autônomo, buscando equacionar o PROJETO de 
Arquitetura - e a sua investigação - como respectiva fonte de legitimidade.



AULA 02. (17/07_14 - 17h)



Aprofundamento da Arquitetura como CONSTRUÇÃO, que implica o suporte 
para um habitar inseparável de uma localidade, de um propósito e de uma 
morada, precisando-os no fazer arquitetônico.



AULA 03.   (24/07_14 - 17h)



Aprofundamento da Arquitetura como ACONTECIMENTO continuamente 
experimentado e vivido, expresso em determinadas atmosferas a partir de 
suas qualidades visíveis e invisíveis, precisando-as no fazer arquitetônico.



AULA 04.  (31/07_14 - 17h)



Aproximação dos alunos à reflexão crítica sobre a Arquitetura, visa ser um 
momento para o desenvolvimento de ferramentas capazes de promover  uma 
leitura crítica acerca da arquitetura, além de estimular a criatividade e o 
próprio processo de PROJETO. 



04

Curso

Umas casa portuguesas, com certeza.

Fábio André Matues Dimas (1986) 



Fábio é arquiteto e mestre, formado na Universidade de


Évora. É membro efetivo da Ordem dos Arquitetos de 

Portugal e atualmente colabora como arquiteto em Portugal 

e no Oriente Médio (Kuwait), no atelier AAP - Associated 

Architects Partnership.


Desenvolveu na sua investigação de mestrado a dissertação 

intitulada Castelo Novo de Évora: Análise e interpretação 

arquitetónica, que culminou na criação de uma exposição 

intinerante nos Museus de Portugal, relaizada em 

colaboação entre o Departamento de Arquitetura da 

Universidade de Évora e o Exército Português.

Lucas Loff Leite (1985) 



Lucas é arquiteto e mestre em arquitetura pelo 

PROPAR-UFRGS, atuou junto do escritório b2f Studio e hoje 

tem uma prática autônoma que busca protocooperações 

com outros profissionais e escritórios, a fim de expandir o 

campo de pesquisa e da prática em projeto e obra. 


É surfista, capoeirista, arquiteto e urbanista.






05Umas casa portuguesas, com certeza.

Casa de uma telha em Monsanto, Portugal

Fonte: autor desconhecido
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Curso

Umas casa portuguesas, com certeza.
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Casa na avenida da boavista | Eduardo Souto Moura
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Curso 

Umas casa portuguesas, com certeza.
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Curso 

Umas casa portuguesas, com certeza.
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Curso 

Umas casa portuguesas, com certeza.
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PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE:


elaescolalivre.com/umascasasportuguesas

10Umas casas portuguesas, com certeza.

INVESTIMENTO




1º LOTE: R$200,00


2º LOTE: R$300,00



Parcelamento em até 18x no cartão.

Casita à Beira Mar, 1920 – Raul Lino

https://www.elaescolalivre.com/umascasasportuguesas


Somos uma escola independente e um laboratório de 
projetos, que vê a arquitetura como uma potente 
agregadora multidisciplinar.

@ela.escolalivre

ela | escola livre de arquitetura
/elaescolalivre/
ela.escola livre de arquitetura

https://instagram.com/ela.escolalivre?utm_medium=copy_link
https://www.linkedin.com/company/elaescolalivre
https://www.facebook.com/elaescolalivre/
https://www.youtube.com/channel/UCPM9gULsl6x0fEGEq-WksFg/featured

