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Resumo
A incursão à obra de Camilo Korrodiii (1905-1985) surge como um propósito
para uma reflexão alargada acerca das questões que se encontram relacionadas
com a arquitectura portuguesa, em particular a do séc. XX, balizada em finais
da década de 40 e inícios de 50, sem contudo descurar as influências de uma
série de acontecimentos que marcaram essa época, como também os que a
antecederam.
A alusão à Casa Aníbal Guedes Coelhoiii surge com a particularidade de
constituir uma casa unifamiliar de meados do séc. XX, caracterizada como de
transição e com uma nova condição de ser moderno, o que lhe confere um
carácter experimentalista. O interesse na Casa Aníbal Guedes Coelho recai,
igualmente, no facto de Camilo Korrodi assumir, a partir de 1944, um percurso
1. Casa Aníbal Guedes Coelho,
Fotografia do exterior da casa,
Camilo Korrodi, 1949/1950

pessoal e, como tal, mais ‘desprendido’ da obra de seu pai, Ernesto Korrodi, o
que se traduz em produções arquitectónicas mais empíricas. Apesar de
influências modernas essa casa constitui uma obra duplamente marcada pela
tradição e por um ‘moderno inacabado’, característica transversal à generalidade
das suas obras [Fig. 1].
Traduzido, esse momento de reflexão, sob a forma de um artigo, de carácter
predominantemente ensaístico, que surge como o espaço de exploração de uma
problemática, pretende-se balizar o percurso de um pensar que nos conduza a
uma fundamentação assente num plano teórico e crítico. Ao exercício de
exploração/reflexão, aberto e subjectivo, ao qual está subjacente um processo de
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raciocínio, espera-se que a esse se ancore um conhecimento alargado acerca dos
dispositivos espaciais e de um conjunto de questões que se encontram
associadas à produção arquitectónica de meados do séc. XX. E que, ao mesmo
tempo, se possa tirar partido desses mesmos processos como âncora na
transposição das barreiras, das problemáticas e das interrogações com que nos
vamos criticamente deparando ao longo de todo um processo de concepção
projectual.

1. Camilo Korrodi (1905/1985)
O interesse numa obra de Camilo Korrodi [Fig. 2] recai, também, no facto de
muito pouco se conhecer acerca do seu trabalho, sempre muito relacionado com
a actividade profissional de seu pai, Ernesto Korrodi (1870-1944).
Por outro lado, a influência de Ernesto Korrodi no percurso de Camilo Korrodi,
permite-nos fazer uma incursão à arquitectura portuguesa do início do séc. XX e
tentar perceber o impacte que as produções dessa época tiveram nas
subsequentes (de meados do século XX), nesse caso com um registo geracional.
2. Camilo Korrodi,
(1905-1985)

Ou seja, através do presente exercício de reflexão aferir quais os fundamentos e
influências que se encontram subjacentes às suas produções arquitectónicas,
entrelaçando referências modernas que se cruzam com outras de natureza
tradicional, sendo nesse registo que Camilo Korrodi se posiciona na arquitectura
moderna portuguesa.
No entanto, a influência paterna na obra de Camilo Korrodi recai, em particular,
na metodologia projectual, que prima pelo ‘requinte do desenho’ e pelo método
rigoroso de leitura, análise e compreensão das problemáticas versus realidade,
bem como pela ‘competência para o domínio da matéria construída’.
Sobre Camilo Korrodi sabe-se que nasceu em Leiria, em 1905. E que a sua
formação académica é assinalada pelo seu ingresso, em 1925, na Escola de
Belas-Artes de Lisboa, tendo trabalhado, em simultâneo, no atelier do arquitecto
Carlos Chambers Ramos. Contudo, a sua inadequação ao espírito pouco
inovador contribuiu para que, no final do 3.º ano, tivesse pedido para ser
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transferido para o Porto onde terminou o curso de arquitectura, em 1929, tendo
tido como professor, o então director da Escola, Marques da Silva.iv
Desde muito cedo Camilo Korrodi acompanhou a actividade de seu pai, Ernesto
Korrodiv, com quem começou a trabalhar em 1929, aspecto que será
determinante para o seu percurso, enquanto arquitecto moderno inserido no
contexto da arquitectura portuguesa.
Pelo facto, de a obra de Ernesto Korrodivi já se encontrar bastante estudada,
importa apenas mencionar alguns aspectos essenciais.
A influência arquitectónica que Ernesto Korrodi transmite a Camilo, tem por
base uma produção arquitectónica predominantemente eclética de expressão
internacional, i.e., com mistura de influências diversas. Segundo Ramosvii, o
início do séc. XX é marcado por um novo entendimento da casa unifamiliar
burguesa, caracterizada pela sua ‘contenção’, ‘racionalidade’ e ‘economia de
meios’, que, usualmente, se designa de ‘produção corrente’. Por outro lado,
‘esta outra casa’ convive com a grande casa burguesa, que se depara com a
organização da privacidade.
Das obras mais assinaláveis de Ernesto Korrodi destaca-se a casa António
Macieiraviii [Fig. 3] distinguida, em 1910, com o Prémio Valmor, por
contemplar uma “(…) exigência perante o conforto interior ou o ‘aconchego do
sweet home, como concebem e praticam os ingleses.’”ix, num registo de Sousa
Viterbo, referenciado por Verdelho da Costa.
No entanto, segundo Ramos “(…) a planta de forma quadrangular é dividida
com grande rigor, funcional e técnico.”x [Fig. 4], ao mesmo tempo que a
economia de meios se reflecte no alçado lateral [Fig. 5], virado para o
logradouro privado da casa, onde se denota uma generalizada simplificação
decorativa. No fundo, a racionalidade construtiva, aliada à económica, reflecte o
3. Casa António Macieira,
Fotografia do exterior da casa,
Ernesto Korrodi, 1910

rigor da obra, relativamente à sua organização espacial e funcional, num registo
de continuidade e de inovação.
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4. Casa António Macieira,
Planta do piso térreo da casa,
Ernesto Korrodi, 1910

5. Casa António Macieira,
Fotografia do alçado lateral da casa com a
porta principal,
Ernesto Korrodi, 1910

É a partir de 1944, aquando a morte de seu pai, Ernesto Korrodi, que Camilo
Korrodi começa a trabalhar por conta própria e que começa a definir um
percurso arquitectónico próprio, pautado por uma maior liberdade formal e por
uma vertente mais experimentalista, sempre acompanhado pela tradição.

2 Casa Aníbal Guedes Coelho
Organização espacial e funcional
É no domínio da habitação que, na década de 50, se revelam as maiores
inovações associadas à produção arquitectónica portuguesa, abarcando tanto o
programa, como a conceptualização espacial. É no domínio da habitação
unifamiliar que se irão explorar e incorporar novas espacialidades e introduzir
novos materiais ou tecnologias, com vista a responder às exigências de uma
nova sociedade com aspirações de uma ‘vida moderna’. Nesse pressuposto, é
6. Casa Aníbal Guedes Coelho,
Fotografia do exterior,
Camilo Korrodi, 1949/1950

através da habitação que melhor se revelam, sob o ponto de vista económico, as
estruturas sociais de uma sociedade.
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7. Casa Aníbal Guedes Coelho,
Fotografia do exterior da casa,
Camilo Korrodi, 1949/1950

8. Casa Aníbal Guedes Coelho,
Plantas, alçado e cortes,
Camilo Korrodi, 1949/1950
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A generalidade da produção arquitectónica de Camilo Korrodi insere-se num
contexto português onde se cruzam valores tradicionais e influências modernas
internacionais. Importa, também, referir que o carácter precoce das suas
formulações se traduz numa atitude de constante ‘procura da síntese da
tradição’ em contraponto com uma arquitectura moderna adaptada à cultura
portuguesa.
Em finais da década de quarenta, Camilo Korrodi recebe uma encomenda de
uma casa de veraneio e/ou de fim-de-semana para Aníbal Guedes Coelho
(1907/1977), ou seja, para um antigo colega de liceu, médico que vivia e
trabalhavaxi (na luta contra a tuberculose) na Marinha Grande. A casa apresenta
um programa de dimensões contidas e custos controlados, adequado a um casal
com duas filhas e que, de certa forma, vai de encontro às necessidades e
9. Casa Aníbal Guedes Coelho,
Fotografia do exterior da casa,
Camilo Korrodi, 1949/1950

exigências do estilo de vida dos seus clientes, demarcadas por uma determinada
época [Fig. 6, 7 e 8].
A casa do encomendador Aníbal Guedes Coelho, localizada em S. Pedro de
Moel, projectada por Camilo Korrodi, em 1949, e construída um ano mais tarde,
em 1950, encontra-se implantada num lote de dimensões contidas a conformar
um gaveto (inserido no novo plano de urbanização e expansão de S.Pedro de
Moel, da autoria de Lima Franco, desenvolvido em 1947), estando a fachada
principal da casa direccionada para uma rotunda [Fig. 9].
Dada a conformação do terreno, a casa é projectada atendendo às
condicionantes existentes (de um terreno com uma forma trapezoidal e com
algum desnível), o que denota alguma sensibilidade face às condições
preexistentes. O programa desenvolve-se, essencialmente, a um nível
ligeiramente acima da cota da rua, aproveitando a inclinação proporcionada
pelo terreno, para a conformação de um piso inferior de dimensões mais
reduzidas, onde se localizam algumas divisões complementares.

10. Casa Aníbal Guedes Coelho,
Fotografia das escadas de acesso à casa,
Camilo Korrodi, 1949/1950

O acesso principal à casa é estabelecido pela fachada principal através de uma
escada de lance curto, que nos conduz a um terraço alpendrado [Fig. 10].
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O vestíbulo [Fig. 11] proporciona um primeiro contacto com o interior da casa
que, por sua vez, se encontra directamente ligado à sala comum [Fig. 12 e 13],
organizada em zonas distintas - sala de estar que se abre para um terraço voltado
para o arruamento e sala de refeições que se abre para uma varanda traseira.
Segundo Cieraadxii, a forma reduzida do vestíbulo reúne características
morfológicas distributivas, que decorre da necessidade de protecção da
privacidade dos residentes.
Convém reforçar que a nova tipologia espacial da sala comum acusa uma clara
intenção de uma organização interna diferenciada, com uma maior fluidez do
espaço, em detrimento dos espaços mais seccionados. A noção moderna de sala
comum – ‘o living-room’ – condensa uma série de funções no sentido de
11. Casa Aníbal Guedes Coelho,
Fotografia do vestíbulo,
Camilo Korrodi, 1949/1950

facilitar a organização de uma nova estrutura familiar, tendencialmente mais
‘democrática’.

12. Casa Aníbal Guedes Coelho,
Fotografia da sala comum,
Camilo Korrodi, 1949/1950

13. Casa Aníbal Guedes Coelho,
Fotografia da sala comum,
Camilo Korrodi, 1949/1950

Também se verifica uma clara intenção na diferenciação rigorosa da zona
comum, da zona privada da casa. É a partir da sala comum que se desenvolve
um corredor que garante o acesso a uma zona de maior intimidade da casa,
reservada aos quartos (e respectiva casa de banho). O último dos três quartos

www.resdomus.blogspot.com

7 | 14

RESDOMUS
plataforma editorial de cruzamento e de divulgação de cultura arquitectónica

ganha alguma dinâmica, proporcionada pelo destacamento e torção da
volumetria face ao corpo principal da casa.
À sala, confina a copa e, de seguida, a cozinha. A partir da copa desenvolve-se
uma escada que estabelece uma ligação com o piso inferior, aproveitando o
desnível de terreno, onde se encontram os quartos de hóspedes e dos criados,
uma casa de banho e uma arrecadação/lavandaria. É, ainda, a partir da copa que
se pode aceder a uma varanda traseira e a uma escada que constitui um outro
acesso à casa.
O terreno envolvente à casa beneficia do desnível do terreno para, a uma cota
inferior, garantir o acesso a uma outra dependência anexa à casa, outrora uma
garagemxiii; e, à cota térrea, a um espaço ajardinado, entendido como uma zona
verde de transição entre o domínio público e privado.

Volumetria, cobertura e terraço alpendrado
Apesar de a organização espacial e funcional se apresentar disposta segundo
uma planta ‘relativamente’ regular, é através do jogo de planos inclinados da
cobertura, do destacamento e torção volumétrica do quarto e da colocação do
terraço alpendrado de canto que é possível, a Camilo Korrodi, explorar uma
composição volumétrica, como se de um volume fragmentado se tratasse.
A casa não deixa de espelhar as volumetrias do edificado construído, na
14. Casa Aníbal Guedes Coelho,
Fotografia do pormenor da aba e da
projecção da cobertura,
Camilo Korrodi, 1949/1950

articulação do fogo, onde internamente, na sala, o jogo formal da cobertura se
desenha de forma a acompanhar a pendente.
Exteriormente, a cobertura ‘borboleta’ com uma linguagem marcadamente
internacionalista, ou seja, com uma forma simplificada das águas do telhadoxiv,
apresenta, para além do plano inclinado, uma projecção bastante expressiva,
demarcada pelos barrotes de madeira salientes [Fig. 14]. A larga aba recta em
madeira, pintada de verde, substitui ocasionalmente o beiral bastante
balanceado da cobertura. A cobertura em telha cerâmica revela provas de
resistência, mas com uma linguagem mais depurada, face às coberturas com um
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desenho mais rústicoxv. Claramente, presencia-se um conveniente compromisso
entre os valores tradicionais e situações de grande modernidade, ora pelo
emprego da telha e dos barrotes balanceados, ora pela concepção de uma
cobertura ‘borboleta’.
A cobertura do terraço alpendrado de canto, destacada e rebaixada
relativamente à estrutura principal, é suportada por um pilar em ‘V’ [Fig. 15] de
influência moderna. O terraço alpendrado introduz uma espacialidade que
permite a conformação de um espaço de mediação entre o interior e o exterior
do jardim, proporcionada pela grande abertura do vão.

15. Casa Aníbal Guedes Coelho,
Fotografia do terraço alpendrado,
Camilo Korrodi, 1949/1950

Linguagem das fachadas
A composição volumétrica é expressa pela articulação das fachadas, com alguns
avanços e recuos dos planos das fachadas, com uma certa tendência organicista,
onde a linguagem moderna ao Estilo Internacional se revê nos planos lisos das
fachadas brancas, que convive com valores tradicionais representados no
revestimento parcial em telha cerâmica de canudo, com o intuito de explorar as
propriedades plásticas desse material e de lhe proporcionar volumetria.
A cuidadosa composição geométrica dos vãos, desenhados na superfície da
fachada, denuncia uma clara necessidade de economia de meios. Por outro,
Camilo Korrodi não aderiu às janelas rasgadas horizontalmente. Nessa
sequência, o recurso às tradicionais aberturas em altura [Fig. 16] são
consentâneas com o carácter intimista da zona dos quartos e das zonas de
serviço, onde, ao mesmo tempo, o carácter de sociabilidade conferido à sala é
acompanhado pela abertura de uma fenestração total na zona do terraço.
A cobertura do terraço alpendrado de canto, com carácter de sombreamento,
funciona como elemento atenuador da entrada de luz, proporcionando um
controlo da iluminação. O jogo de luz presente no vestíbulo e no corredor de
acesso aos quartos, facultado pelas pequenas aberturas circulares em cerâmica

16. Casa Aníbal Guedes Coelho,
Fotografia das aberturas em altura,
Camilo Korrodi, 1949/1950

vermelha [Fig. 17], confere uma melhoria da qualidade espacial, sob o ponto de
vista da iluminação.
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A exploração formal das fenestrações, dotada de uma grande riqueza e de
adaptação ao contexto português, constitui um factor primordial para uma
compreensão alagada acerca das influências modernas.
Mais uma vez se reforça esse confronto versus compromisso entre os valores
dominantemente tradicionais e os de expressão moderna que, nesse caso, são
denunciados pelas tradicionais aberturas em altura e pela plasticidade da telha
cerâmica de canudo, face às fachadas lisas e brancas, à abertura total de uma
fenestração e ao recurso de pequenas aberturas circulares de influência
moderna.

17. Casa Aníbal Guedes Coelho,
Fotografia das aberturas circulares,
Camilo Korrodi, 1949/1950

Materiais
Apesar da grande liberdade projectual concedida pelo cliente, Camilo Korrodi
não deixa de conferir à casa um carácter tradicional pelo recurso a processos de
construção tradicionais e pela escolha de determinados materiais, conferido pela
exploração das propriedades plásticas da telha cerâmica em canudo que reveste
parcialmente as paredes [Fig. 18], pelos paramentos em pedra calcária à vista,
pelas abas coloridas dos telhados, pelo tijolo burro nas escadas de acesso
exterior como acabamento, entre outros. No fundo, verifica-se uma grande
utilização de materiais e de elementos construtivos locais que, ao mesmo tempo,
se fundem com uma influência formal e funcional do moderno internacional.

18. Casa Aníbal Guedes Coelho,
Fotografia da telha cerâmica como
revestimento parcial das paredes,
Camilo Korrodi, 1949/1950

3. O peso da tradição e a influência do moderno
O séc. XX é pautado por um novo entendimento da casa unifamiliar. Estão
presentes os princípios de economia de meios e de racionalidade do espaço, sem
descurar a qualidade e o conforto da espacialidade interior, o que lhe confere
um grande rigor programático e de organização funcional. Estão criadas as
condições para que a evolução da casa, em meados do séc. XX, acompanhada
pela influência moderna e pelo peso da tradição, seja pautada por um ambiente
de grande experimentação. As produções arquitectónicas realizadas na década
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de 50 reúnem uma heterogeneidade de referências e de modelos. É nesse
contexto que Camilo Korrodi se inscreve.
Relativamente à Casa Aníbal Guedes Coelho [Fig. 19], a qualidade e o conforto
da espacialidade interior racionalizada, tem subjacente o princípio de economia
de meios e a capacidade de compreensão de modelos importados de influência
19. Casa Aníbal Guedes Coelho,
Pintura realizada por Camilo Korrodi.

moderna, ao ‘estilo’ internacional. Por outro lado, a proximidade com o pai,
Ernesto Korrodi, permitiu um contacto mais estreito com a tradição, ou seja,
com as produções arquitectónicas de início de séc. XX e, acima de tudo, com a
metodologia projectual, assente no ‘requinte do desenho’, no rigor do método e
na excelência da obra construída.
Esse contraponto de influências permite reconciliar a tradição com a construção
de uma modernidade, no contexto da arquitectura portuguesa, que se encontra
restringida a situações muito pontuais, “(…) porque nunca abraça (ou não pode
abraçar) uma utopia de transformação social (…)”.xvi
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De nome completo Ernesto Camilo Korrodi.
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De nome completo Aníbal Couceiro Neto Guedes Coelho.
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Ernesto Korrodi nasceu em Zurique em 1870. No ano em que concluiu o curso de escultor-

decorador e de professor de desenho, ou seja, em 1888, “concorre, na delegação do Governo
Português de Berna, a um lugar de professor de desenho, na sequência da reforma das escolas
industriais de Emídio de Navarro.” Em 1889 é colocado em Braga e cinco anos mais tarde, em
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